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با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، دیپلماسی 
اقتصادی ایران چه تغییری می کند؟

نقشه راه دیپلماسی 
اقتصادی ایران

تا پیش از پایان جنگ سرد، دغدغه دولت ها، حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی از طریق قدرت نظامی بود، اما 
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد و همچنین جهانی شدن اقتصاد و افزایش وابستگی متقابل 
کشورهای جهان، به تدریج اقتصاد به عنصری تاثیرگذار بر روابط بین المللی تبدیل شد. به این ترتیب، الزامات...

 با رای عدم اعتماد
نمایندگان مجلس به علی ربیعی

وزیر کار، بیکار شد
3

2
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سقف ارز مسافرتی ۵۰۰۰ یورو شد

چه کاالهایی ارز دولتی می گیرند؟

بررسی ۵ نکته مدیریتی که می  توانید از لیونل مسی بیاموزید
6 درس  که باید از شکست های خود بیاموزید 
4 راه تبدیل مشتریان مردد به حامیان بانفوذ

موتور محرک آمازون چگونه کار می کند
ترفندهای برندها برای ارتقای خدمات مشتریان

درس هایی از 7کمپین برتر بازاریابی و تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 تیم کوک: با اپل موزیک
به دنبال درآمد نیستیم

4

فرصت امروز: از روز سه شـنبه به طور رسـمی بسـته جدید 
ارزی دولـت اجرایی شـد، امـا تأخیر در ابالغ بخشـنامه و 
دستورالعمل های مربوط به فعالیت صرافان در بازار ارز، باعث 

شـد تا عمال شـروع به کار صرافی ها بـه بعدازظهر 
سه شنبه و نهایتا صبح چهارشنبه موکول...

 23 مسیر فروش ارز توسط صرافی ها در بسته جدید ارزی

صرافی ها بازگشتند

یادداشت

 قطعه سازی در انتظار
تصمیم فوری دولت

قطعه سازان در چند ماه گذشته 
ب��ا مش��کالت متعددی دس��ت و 
پنج��ه نرم کردند. ع��دم ترخیص 
قطع��ات از گم��رک و پیامدهای 
نامطل��وب قیمت گ��ذاری خودرو،  
صنعت قطعه سازی کشور را دچار 
مش��کل کرده اس��ت. به تازگی با 
کمک گمرک بخش��ی از کاالهای 
قطعه س��ازان ترخیص شده است، 
اما مسئله اصلی فعاالن این صنعت 
به تعدی��ل قیمت ه��ا و پرداخت 
به موقع از س��وی خودروسازان باز 
می گردد و البته تحریم و افزایش 
نرخ ارز هم ش��رایط را پیچیده تر 
اس��ت. صنعت قطعه سازی  کرده 
در شرایط پیچیده کنونی نیازمند 
اقدام س��ریع دولت است. با توجه 
به افزایش ن��رخ ارز، حد اعتباری 
خودروسازان داخلی باید دست کم 
10 ه��زار میلیارد توم��ان افزایش 
پی��دا کند ت��ا بتوانن��د مطالبات 
قطعه سازان را در یک ماه پرداخت 
کنند. از س��وی دیگ��ر، مذاکراتی 
برای خروج خ��ودرو از دایره اقالم 
قیمت گذاری ش��ده توسط شورای 
رقابت در حال انجام اس��ت تا نرخ 
خودرو در حاشیه بازار تعدیل شود.
ادامه در همین صفحه

محمدرضا 
نجفی منش

فعال صنعت 
قطعه سازی
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ادامه از همین صفحه
ای��ن مطالب��ه به ط��ور ج��دی از س��وی انجمن های 
خودروسازان و قطعه س��ازان دنبال می شود و در نامه به 
ریاس��ت محترم جمهور و وزیر صنعت مطرح شده است. 
امیدوارم رئیس جمهور خیلی س��ریع در این باره تصمیم 
بگیرند چراکه حیات 1530 واحد قطعه س��از که بعضی 
از آنها در آس��تانه تعطیلی اند یا نی��رو تعدیل کرده اند به 
این تصمیم فوری وابس��ته است. صنعت قطعه سازی به 
طور مس��تقیم 505 هزار فرصت شغلی ایجاد می کند و 
ای��ن منظر برای کمک به رونق بیش��تر اقتصاد و کاهش 

نرخ بیکاری از اهمیت بس��زایی برخوردار است. همکاری 
شرکت های خودروس��از خارجی با طرف ایرانی به شرط 
تسهیل نقل و انتقال پول در آینده ادامه پیدا می کند. هیچ 
شرکت خارجی از جمله پژو و رنو تمایل به خروج از ایران 
ندارد، اما تحریم های زورگویانه آمریکا همکاری را سخت 
کرده است. طرف های خارجی تالش می کنند در مذاکره 
با آمریکا بتوانند همکاری با ایران را ادامه دهند و اقداماتی 
هم از سوی دولت ایران در جریان است. اکنون در شرایط 
حساس��ی قرار داریم و امید همه ب��ه اجرای تصمیم های 
درست و فوری برای بهبود وضعیت صنایع داخلی است. 

قطعه سازی در انتظار تصمیم فوری دولت

دادستان تهران به واردکنندگان کاال هشدار داد
۵تا 2۰سال حبس، مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور

دادس��تان تهران از پنج تا بیس��ت سال حبس برای 
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور و همچنین 
بازداشت 65 نفر و ممنوع الخروجی 106نفر از متهمان 
این پرونده ها خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی روز 
گذش��ته با تبریک روز خبرن��گار، درخصوص وضعیت 
رس��یدگی به پرونده های ارجاعی به ش��عب بازپرسی 
ویژه رس��یدگی به جرائم ح��وزه ارز و واردات خودرو و 
گوش��ی تلفن همراه اطالع رسانی کرد و به شرکت های 

تجاری واردکننده کاال هشدار داد.
به گزارش ایسنا، دادس��تان تهران با تاکید بر اینکه 
»رس��یدگی به این پرونده ها در ش��عب ویژه دادسرا با 
سرعت و دقت در حال انجام است«، از بازداشت 65نفر 
و ممنوع الخروج��ی 106 نف��ر از متهمان این پرونده ها 
خبر داد و افزود: از این تعداد 53 متهم در پرونده های 
ارزی و واردات گوش��ی تلفن همراه و 12نفر در پرونده 

واردات اتومبیل بازداشت شده اند.
وی افزود: دادس��تانی ته��ران در پرونده های ارزی و 
تلفن همراه تاکنون 23 فقره کیفرخواست صادر کرده 
که به موج��ب آن 24 متهم تحت تعقیب قضایی قرار 

گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.
دادس��تان تهران با هش��دار به ش��رکت های تجاری 
ک��ه در ام��ر واردات کاال، ارز 4200 تومان��ی از دولت 

دریافت کرده و برخالف تعهد خود نس��بت به واردات 
کاال اقدام نکرده و یا در صورت انجام واردات، کاالهای 
وارده را ب��ه نرخ آزاد به فروش رس��انده اند، اظهار کرد: 
تصور مدیران این ش��رکت ها مبنی بر اینکه می توانند 
به صرف پرداخت جریمه گران فروش��ی براساس قانون 
تعزیرات حکومتی از مس��ئولیت خطیر خود در ایجاد 
وض��ع بحرانی در ح��وزه ارز واردات کاال ش��انه خالی 
کنند، محکوم به بطالن است و به مدیران این شرکت 
هشدار داده می شود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان 
ب��ه موجب قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی 
کش��ور مصوب 1369 و اصالحات آن مورد رس��یدگی 
ق��رار خواهد گرف��ت که وفق بند ب از م��اده  یک آن، 
»گران فروش��ی کالن« و »احت��کار عم��ده« ارزاق ی��ا 
س��ایر نیازمندی های عمومی با توجه به ش��اخص های 
»میزان خسارت وارده«، »مبالغ مورد سوء استفاده« و 
»آثار فس��اد مترتب ب��ر آن« چنانچه با وصف فوق رخ 
دهد، اقدام مجرمانه محسوب  شده و مجازات آن، پنج 
تا بیس��ت س��ال حبس، ضبط اموال حاص��ل از اعمال 
مجرمان��ه و 20ت��ا 74 ضربه ش��الق در انظار عمومی 
اس��ت و چنانچه این اقدامات در چارچوب اتهام افساد 
فی االرض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات 

اعدام مواجه خواهد شد. 

واشنگتن پس��ت در گزارشی به ویژگی های دانشگاه 
ای��ده آل در س��ال های آینده پرداخته و معتقد اس��ت 
که دانش��گاه های آینده باید نس��خه ای پیش��رفته تر از 
دانش��گاه های امروزی بشوند تا معضل کاهش دانشجو 

دیگر مطرح نباشد.
به گزارش واشنگتن پست، پیش بینی ها درباره آینده 
تحصیالت عالی معم��وال از دو دیدگاه کامال متناقض 
تش��کیل شده است. در یک س��مت قضیه آنهایی قرار 
دارند ک��ه می گویند اقتص��اد و نی��روی کار همچنان 
در آین��ده به تحصی��الت عالی وابس��ته خواهند بود و 
بنابراین، دانش��گاه ها همچنان پابرجا خواهند ماند، اما 
در س��وی دیگر قضیه، آنهایی قرار دارند که می گویند 
افزایش ش��هریه دانش��گاه ها و فاصله گرفتن جوانان از 
مدرک های سنتی دانش��گاه ها به این معنا خواهد بود 
که دانش��گاه ها دیگر مثل س��ابق روی بورس نخواهند 

بود و به اصطالح از مد خواهند افتاد.
برایان الکساندر که کتابی درباره همین موضوع برای 
انتشارات دانش��گاه جانز هاپکینز نوشته است، در این 
خص��وص می گوید: »ما در زمان��ه ای زندگی می کنیم 
که یادگیری در آن آس��ان تر از همیش��ه شده است و 
امکان��ات زیادی در ای��ن زمینه فراهم اس��ت. طبیعتا 
خیلی ه��ا فکر می کنند چنین ش��رایطی به معنای آن 
اس��ت که ثبت نام در دانشگاه ها باید خیلی باالتر برود 
اما آمار نشان می دهد که ثبت نام برای آموزش عالی در 
شش سال اخیر در آمریکا کاهش پیدا کرده است.« با 
این اوصاف، پر بیراه نیست اگر بگوییم که دانشگاه های 
آینده باید نسخه ای پیشرفته تر از دانشگاه های امروزی 

بشوند تا مسئله کاهش دانشجو دیگر مطرح نباشد.
ای��ن در حال��ی رخ داده ک��ه روش ه��ای بس��یار 
پیش��رفته ای در عرصه آموزش عالی دارد جای خود را 
باز می کند و این مسئله حاکی از هموار بودن راه برای 
حرکت  سریع تر به سوی دانشگاه های آینده است. یکی 
از مواردی که نشان دهنده این پیشرفت است، استفاده 
از روبات به عنوان اس��تادیار بوده اس��ت. مثال دانشگاه 

جورجیا ت��ک آمریکا اخی��را در جریان مش��اوره های 
آنالین خود در زمینه های درسی از روبات استفاده کرد 
و دانشجویان هم عمال در این زمینه مشکلی نداشتند 
و حتی ت��ا مدت زیادی از اینک��ه در حال گفت وگو و 

مشاوره آنالین با روبات هستند بی خبر بودند.
البته این پیش��رفت ها بدین معنی نیس��ت که لزوما 
کامپیوتره��ا روی آموزش عالی س��وار خواهند ش��د و 
جای انس��ان ها را در ای��ن راه خواهند گرفت. در واقع، 
آنچه که اهمیت زیادی دارد، تطابق رویه دانشگاه ها با 
دوران جدید اس��ت و نه تف��وق کامپیوترها بر آموزش 
عالی. الکس��اندر معتقد است که ش��رایط جدید نشان 
می دهد دانشگاه ها باید از وظیفه تاریخی خودشان که 
ارائ��ه خدمات به یک نوع دانش��جوی متعارف و جوان 
بوده، فراتر بروند. آن دس��ته از نهادهای آکادمیک که 
بتوانند خودشان را با دانشجویان جدید تطبیق بدهند، 
در آینده بقا خواهند داش��ت و بقیه با دردس��ر مواجه 

خواهند شد.
کارشناسان می گویند دو گزینه احتمالی را می توان 
ب��رای دانش��گاه های ای��ده آل آین��ده در نظ��ر گرفت: 
یکی اینکه دانش��گاه مادام العمر می ش��ود و دوم اینکه 
دانشگاه ها در نقاط مختلف دنیا حضور پیدا می کنند.

دانشگاه مادام العمر می شود
در ش��رایط جدید و ای��ده آل، دانش��گاه ها به مکانی 
برای یادگیری مادام العمر بدل می شوند و دانشجویان 
می توانند ارتباط با آنها را تا س��ال ها بعد ادامه بدهند. 
چنین سیس��تمی اجازه گذران��دن دوره های مختلف 
دانش��گاهی را به صورت حضوری یا غیرحضوری صادر 
می کند و دانش��جو می تواند در زمان ه��ای مختلف از 
زندگ��ی اش و ب��ه تناس��ب نیازهای ش��غلی آن زمان، 
دوره ه��ای مختلفی را در دانش��گاه بگذراند. در چنین 
شرایطی، هزینه سنگینی که دانشجو به عنوان شهریه 
به دانشگاه می پردازد، ظرف چهار سال مصرف نخواهد 
ش��د و دانش��جو می تواند در آینده هم از آن استفاده 
کند. در عین حال، ش��بکه ای از مش��اوران و راهنماها 

هم در اختیار دانشجو قرار می گیرند.
 دانشگاه ها در نقاط مختلف دنیا حضور پیدا می کنند

در دنیای امروزی، دانش��گاه های بزرگ یک یا چند 
پردیس )کمپس( دارند و دانش��جویان از نقاط مختلف 
دنیا باید برای تحصیل، خود را به همان مکان برسانند، 
اما در دانش��گاه های آین��ده، همه چیز باید به ش��کل 
پراکنده تر و قابل دس��ترس تر برای همه دانش��جویان 
در جهان فراهم باش��د. آنچه که در سال های اخیر در 
جریان اقبال عمومی به آموزش های آنالین دیده شده 
نیز همین مسئله را ثابت می کند که آینده آموزش در 

روش های غیرمتمرکز نهفته است.
در فضای دانشگاه های جدید، اعضای هیات علمی و 
استادان دائم در حال تغییر خواهند بود تا دانشجویان 
از تخصص دامنه وسیع تری از استادان استفاده کنند. 
همچنی��ن راه مهارت آم��وزی برای دانش��جویان و راه 
نوآوری برای فارغ التحصیالن به ش��کل طبیعی تری در 
نقاط مختلف دنیا هموار خواهد ش��د. این تصویری از 

دانشگاه ایده آل آینده است.
به سوی آینده

اینک��ه چه مقدار از ایده های امروزی برای دانش��گاه 
آینده بتواند محقق شود، مسئله ای است که نمی توان 
به راحتی در مورد آن نظر داد. برایان الکساندر در این 
خصوص می گوید: »ظاهرا تاکید زیادی روی مس��ئله 
تطبیق پذیری دانشگاه های آینده با دوران جدید وجود 
دارد و باید همین طور هم باشد؛ چون فضای دانشگاه ها 
طی چندین دهه به ش��دت راکد ش��ده اند و تغییرات 
متناس��ب با دنیای امروز را در خود نهادینه نکرده اند. 
البته ثبت نام در دانشگاه ها حتی در همان شرایط راکد 
هم ادامه داشته است اما به نظر نمی رسد که در آینده 
بتوان ب��از هم به همین روش پیش رف��ت.« بنابراین، 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی چه بخواهند و چه 
نخواهند، باید به ضرورت تغییر تن بدهند و پاسخگوی 
نیازهای دانشجویان و اقتصادهای امروزی باشند و اگر 

در این راه آماده هم باشند، چه بهتر. 

چند تصویر از دانشگاه ایده آل آینده به روایت واشنگتن پست

از دانشگاه راکد فعلی تا دانشگاه ایده آل آینده



تا پیش از پایان جنگ س��رد، دغدغه دولت ها، حفظ تمامیت ارضی و 
امنی��ت ملی از طریق قدرت نظامی بود، اما با فروپاش��ی اتحاد جماهیر 
شوروی و پایان جنگ س��رد و همچنین جهانی شدن اقتصاد و افزایش 
وابس��تگی متقاب��ل کش��ورهای جهان، ب��ه تدریج اقتصاد ب��ه عنصری 
تاثیرگذار بر روابط بین المللی تبدیل شد. به این ترتیب، الزامات امنیتی 
در سطح ملی و بین المللی کمرنگ شد و اقتصاد اهمیت بیشتری یافت؛ 
به طوری که سیاس��ت خارجی دولت ها، که تا قبل از آن بر پایه مس��ائل 
سیاس��ی و امنیتی بود، معطوف به مس��ائل اقتصادی ش��د و دیپلماسی 
س��نتی جای خود را به دیپلماس��ی اقتصادی به عنوان فصل مش��ترک 

دیپلماسی و منافع اقتصادی داد.
بنابرای��ن ب��ا تغیی��ر فض��ای سیاس��ی و نظام��ی جه��ان به س��مت 
اقتصادی ش��دن، قدرت واقعی کشورها در توانایی ادغام با اقتصاد جهانی 

و نه صرفاً بر پایه قدرت نظامی تعریف شد.
ب��ه گ��زارش آینده نگر، در عص��ر کنونی هی��چ کش��وری نمی تواند 
مرزه��ای خود را ب��ه روی جهان ببندد و خود را از ارتباط سیاس��ی یا 
اقتصادی با دیگر کشورها بی نیاز بداند. کره شمالی هم از که بسته ترین 
کشورهاس��ت، حداقل با چین و روس��یه در سخت ترین دوره تحریم ها، 
ارتباط داش��ته و دارد. طبیعتاً هر کشوری نیز ذاتاً موظف است حداکثر 
تالش خود را در عرصه بین المللی برای دس��تیابی به بیش��ترین منافع 
موجود و ممکن بکند. در تجارت بین المللی دولت ها با اس��تفاده ابزاری 
از دیپلماس��ی، در ای��ن راه ق��دم برمی دارن��د، اما تف��اوت عمده ای که 
دیپلماسی اقتصادی با تجارت بین المللی دارد، این است که دیپلماسی 
اقتصادی، زاده یک نقش��ه راه کلی و طوالنی مدت است که در آن عالوه 
بر مالحظات اقتصادی، راهبردی های سیاس��ی و رگه هایی از فرهنگ و 
ایدئولوژی نیز دیده می ش��ود. دیپلماسی اقتصادی ایران پس از انقالب 
اسالمی همیش��ه درختی بوده که توفان های حوادث بر آن وزیده و در 
برخی موارد به سالمت از آن جسته و در برخی موارد آسیب های جدی 
دیده است؛ توفان ها و حوادثی مانند جنگ تحمیلی، دادگاه میکونوس، 
تحریم های ایاالت  متحده در قالب قانون داماتو و تحریم های هسته ای؛ 
که همگی حیات اقتصادی این کش��ور را نش��انه گرفته اس��ت. آخرین 
حادثه نیز خروج ایاالت  متحده از برنامه جامع اقدام مش��ترک اس��ت. 
این خروج نقش��ه راه دیپلماس��ی اقتصادی ایران را عوض خواهد کرد و 
یقیناً بر حجم س��رمایه گذاری و ورود ارز خارجی، تجارت آزادانه کاال و 
خدمات، فروش نفت و میعانات گازی و در کل اقتصاد ایران تأثیر منفی 
خواهد گذاش��ت، اما چه راهبرد کلی را می توان در مقابله با این حادثه 
جدی��د قرار داد تا این بحران به یک فرص��ت اقتصاد بین المللی تبدیل 
شود؟ در پاسخ باید ابتدا نقاط ضعف اقتصاد را که بیشترین آسیب را از 
این وضعیت خواهند خورد، بازخوانی کرد. پس از آن انواع دیپلماس��ی 
اقتصادی را بررس��ی کرد و نهایتاً به کنکاش در ش��رکای مهم تجاری و 
عرصه های مهم بین المللی پرداخت؛ تا از این رهگذر بتوان نقش��ه راهی 

در این رابطه تهیه کرد.
نقاط ضعف تجارت بین المللی ایران و راه های برون رفت از آن

ارز یا بهتر بگوییم دالر و افت ش��دید ریال ایران در مقابل آن، یکی از 
دغدغه های همیش��گی بوده است. تالش دولت نیز برای جایگزینی دالر 
با س��ایر ارزها و حتی مبادله با ارز ملی برخی از کش��ورها مانند روپیه 
هند، نتیجه برعکس داشته است. وجود ارز، دست دولت را برای تنظیم 
و دخال��ت در ب��ازار به عنوان ی��ک بازیگر قوی باز می گ��ذارد و عدم آن 
بازار همه کاالها را به آش��فتگی می کشاند. در تحریم هایی که به موجب 
برجام برداش��ته شدند، دو موضوع به شدت نگران کننده بود: اول تحریم 
نف��ت به عنوان یکی از منابع اصلی ورود ارز به کش��ور و دیگری تحریم 
بانک مرکزی و به تبع آن بس��ته ش��دن س��وئیفت. حال به نظر می رسد 
ای��ن  دو، دوب��اره می توانند بازار ارز و به تب��ع آن کل اقتصاد را به تالطم 
بکش��انند. در مقابله باید در براب��ر خریداران موجود نفت به ویژه چین و 
هندوستان، به شدت فعال بود و آنان را به حفظ خرید خود ترغیب کرد. 

اخیراً قراردادهای خوبی جهت س��وآپ نفت از کش��ورهای حوزه دریای 
کاس��پین به خلیج فارس منعقد ش��ده و همین امکان برای انتقال نفت 
کرکوک عراق وجود دارد. همچنین از س��ایر قراردادهای خدمات نفتی 
که به ش��دت برای کش��ور ارزآور بوده و عالوه بر آن س��بب ادامه تولید 
نفت خواهند بود، کمک جس��ت. به عالوه نق��ش ویژه اوپک را نباید به 
فراموشی سپرد. عربستان و امارات آماده جایگزینی نفت ایران هستند و 
با توجه به ظرفیت باالی تولید خود، به راحتی از عهده آن برخواهند آمد. 
در اوپک باید از تنش های غیرضروری و سیاسی خودداری کرد. در کنار 
هم��ه اینها، موقعیت خاص جغرافیایی ایران می تواند به عنوان پلی میان 
س��ه قاره تلقی ش��ود و روی ترانزیت کاال به عنوان صنعتی که تحریم ها 
اثر مس��تقیمی در آن ندارد و به شدت ارزآور است، سرمایه گذاری جدی 
کرد. توسعه بنادر، فرودگاه ها و راه و راه آهن می توانند سبب توزیع ثروت 

در کشور باشند.
موضوع اش��تغال و بیکاری یکی از مشکالت همیشگی کشور بوده، که 
دولت در آن مقصر اصلی است. به جای پرداخت یارانه که مانند موریانه 
در حال خوردن پایه های اقتصاد این کشور است، دولت با سرمایه گذاری 
عمرانی در کشور، ماهانه چندین هزار شغل می توانست ایجاد کند. آیا در 
همین بازه زمانی که یارانه ها پرداخت  ش��ده اند، مشکل بیکاری از کشور 
رخت نمی بس��ت؟ کدام اقتصاد، ورود مس��تقیم نقدینگی بدون پشتوانه 
تولید، به بازار ملتهب ناش��ی از تحریم را پذیرفته که ما در همین راستا 
گام برمی داریم؟ نتیجه این اقدامات: بیکاری، کاهش انگیزه های فردی، 
کاهش نقش آفرینی اجتماعی، س��رخوردگی، افسردگی، فقر و درنهایت 
ج��رم خواهد بود. مب��ارزه با بیکاری برای ما از دو طریق ممکن اس��ت. 
توس��عه صنعتی که به سختی به دس��ت می آید و نیاز به زیرساخت های 
قوی دارد. برای این منظور باید به تقویت طبقه تکنوکرات پرداخت و از 
دخالت های بی مورد دولت در اقتصاد خودداری کرد. دانشمندان و طبقه 
نخبه باید با حمایت دولت بتوانند در کش��ور تردد داشته باشند. دیگری 
توسعه گردشگری داخلی و خارجی و ایجاد جریان مالی در کشور است. 
مشهور اس��ت که ورود هر گردشگر خارجی می تواند به صورت مستقیم 
یا غیرمس��تقیم، برای سه ایرانی اشتغال ایجاد کند. صنعتی سازی کشور 
س��خت و طاقت فرس��ا بوده و هر لحظه تحریم ها می تواند به آن آسیب 
جدی وارد کند، اما توس��عه گردش��گری عالوه بر ایجاد اشتغال، توسعه 

فرهنگی کشور را به دنبال دارد.
استفاده از انواع دیپلماسی اقتصادی

امنیتی و سیاسی: در این دیپلماسی اولویت های امنیتی کشور منوط 
به اعتباربخش��ی و نقشه راه دیپلماسی کش��ور خواهد بود، اما در دنیای 
امروز این اصول اولیه اقتصاد و تجارت بین المللی هستند که دیپلماسی 
امنیت��ی را تعریف می کنند. از همین جهت از چین یا اروپا نباید انتظار 

داشت که ایاالت متحده را رها کنند، همان طور که تاکنون نکرده اند.
دیپلماس��ی عمومی: مخاطب ای��ن نوع از دیپلماس��ی، افکار عمومی 
جامع��ه جهانی اس��ت، اما آیا م��ا در این عرصه موفق ب��ه جلب اعتماد 
عمومی تجار بین المللی و ش��رکت های فراملی ش��ده ایم؟ آمارها در این 
رابطه روش��ن است و ما نیاز به فعالیت بیش��تر در این حوزه و تعامل با 

اتاق های بازرگانی کشورها داریم.
دیپلماسی طرفینی: در این رابطه وضعیت دیپلماسی ما بهتر بوده، اما 
همچنان با نگاهی به ش��رکای تج��اری فعلی و عرصه های تجاری بالقوه 
موجود، مشخص می شود که دارای نقشه راهبردی نیستیم. اینکه بدون 
توج��ه به نیازهای موجود و آتی، اقدام به برقراری روابطی کنیم که بعداً 
توسط دالرهای سعودی خریداری شود، صرفاً اتالف منابع کشور است.

شرکا و اطراف تجاری تأثیرگذار
چین

چین اکنون بزرگ ترین ش��ریک تجاری ایران است. چین برای تداوم 
رش��د اقتصادی خود نیازمند منابع انرژی خاورمیانه است و البته ایران 
مؤثرترین کش��ور در این حوزه بوده که دارای منابع گسترده نفت و گاز 

اس��ت. عالوه بر این افغانس��تان و ایران بر شاهراه رویای توسعه چین و 
دسترس��ی به نقطه اتصال زمینی آفریقا، آس��یا و اروپا قرار گرفته اند. از 
همین جهت امنیت و ثبات این دو برای چین پراهمیت اس��ت. عالوه بر 
این چین کش��وری با بیش از یک میلیارد جمعیت و اقتصادی ش��کوفا، 
کشوری مستعد برای گردش��گری بین المللی است. به بیان دیگر به ازای 
هر ش��ش انسان، یک نفر چینی اس��ت که خود گویای پتانسیل عظیم 
بازار توریس��م چین اس��ت. در مقابل اما چین همیشه سعی دارد که از 
سیاس��ت تقابل با ایاالت متحده خودداری کن��د، بنابراین در مواجهه با 
تحریم ها چن��دان نمی توان به چین تکیه کرد؛ هرچن��د باید فعاالنه بر 

بازار گردشگری چین اثرگذار بود.
اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا مش��تری یک س��وم نفت ایران اس��ت و در بحث توسعه 
میادی��ن نفت��ی و گازی و همچنی��ن صنایع س��بک و س��نگین مانند 
خودروس��ازی، یکی از ش��رکای مهم تجاری ایران محس��وب می شود. 
ع��الوه بر این اروپ��ا دارای جمعیت حدود یک میلیارد نفری اس��ت که 
ایران را به عنوان مقصد گردش��گری، گزینه مناس��بی می دانند، اما وزنه 
تجاری اروپا با ایاالت  متحده حدوداً 60 برابر س��نگین تر اس��ت و بسیار 
غیرمنطقی اس��ت که از اروپا انتظار داشت در جنگ تجاری آتی، طرف 
ای��ران را بگیرد، همان طور که محمدجواد ظری��ف، وزیر امور خارجه بر 
آن تأکید داش��ت. از طرف دیگر، اقتصاد اروپا مبنی بر بازار آزاد بوده و 
کشورهای اروپایی نمی توانند شرکت ها را وادار به تجارت با ایران کنند.

خاورمیانه
خاورمیانه خانه ایران تلقی ش��ده و بازارهای مناسبی در اختیار ایران 
قرار داده که متأسفانه از آنان غافل بوده ایم. از سوآپ نفت و گاز گرفته تا 
ترانزیت کاال، از استفاده از آسمان به عنوان کریدور تا شکست حصر قطر 
و بازارهای آماده عراق و افغانس��تان باالخص برای کاالهای س��اختمانی 
ما. عالوه بر این ما مجبور به همکاری در اوپک هستیم؛ امری که از نامه 
جدید وزی��ر نفت به دبیرکل اماراتی اوپ��ک برنمی آید، بنابراین به جای 
کمک به حصر کردستان باید فعاالنه در بازارهای موجود دخالت کرد و 

فرصت های مختلفی به وجود آورد.
آفریقا

در ش��رایط فعلی آفریقا را نمی توان بازار مناسبی برای ایران دانست، 
چراکه ورود به اقتصاد آفریقا نیازمند س��رمایه گذاری طوالنی مدت است 
ک��ه اکنون امکان آن ب��رای ایران وجود ندارد. ب��ازار آفریقا می تواند در 

آینده برای ایران پربار باشد.
روسیه

روس ه��ا دارای کرس��ی دائم در ش��ورای امنی��ت و همچنین یکی از 
بزرگ تری��ن تولیدکنن��دگان نف��ت دنیا هس��تند که می توان��د تأثیری 
چشمگیر بر بازار انرژی داشته باشد، اما روس ها شریکی قابل پیش بینی 
نیستند. آنان در قطعنامه یمن علیه ایران از حق وتو استفاده کردند، اما 
چندی بعد از ایران خواستند تا از سوریه خارج شود. از سوی دیگر آنان 
از هر زمان دیگری به اس��رائیل نزدیک تر ش��ده اند. از لحاظ تاریخی نیز 
نمی توان از روسیه به عنوان شریکی راهبردی نام برد و بر آن تکیه کرد.

ایاالت  متحده
بزرگ ترین کشور مشکل س��از برای اقتصاد ایران، ایاالت  متحده است 
که متأس��فانه اکنون از دالرهای سعودی نیز در این راستا بهره مند شده 
است. در مقابل ایران نیز دارای طبقه نخبه در خاک ایاالت  متحده است 

که می توانند البی تأثیرگذاری باشند.
آمریکای التین

منطقه ای که معموالً از آن غافلیم، ولی قابل اتکاترین بازار اقتصادی را 
برای ما دارد. تولی��د ناخالص باالی منطقه، وجود قراردادهای بازار آزاد 
منطقه ای متنوع که اکثراً ایاالت  متحده نیز عضو آنهاست، سابقه مثبت 
سیاسی و اقتصادی ایران در آن منطقه، وجود جمعیت باال و نزدیکی به 

ایاالت  متحده ازجمله امتیازات غیرقابل  چشم پوشی است. 

با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، دیپلماسی اقتصادی ایران چه تغییری می کند؟

نقشه راه دیپلماسی اقتصادی ایران
نگاه

نیوزویک گزارش می دهد
واکنش شرکای تجاری ایران به شروع 

تحریم های آمریکا
پس از آغاز رس��می تحریم ه��ای یکجانبه آمری��کا علیه ایران، 
دونال��د ترام��پ در پیام��ی توییتری اعالم کرد هر ک��س با ایران 

تجارت کند، دیگر اجازه تجارت با آمریکا را نخواهد داشت.
قبل از اینکه ترامپ چنین تهدید سرس��ختانه ای را مطرح کند، 
وزرای خارج��ه آمریکا متحدان س��نتی آمریکا ش��امل انگلیس، 
آلمان، فرانسه و نیز اتحادیه اروپا به نمایندگی از سایر کشورهای 
عضو، با انتش��ار بیانیه ای تأس��ف خود را از تصمی��م ترامپ برای 
بازگردان��دن تحریم های یکجانبه علیه ایران ابراز داش��ته و تأکید 
ک��رده بودند که اروپا از هی��چ اقدامی برای حفظ منافع اقتصادی 
خود در رابطه با ایران فروگذار نخواهد کرد. در عین حال، اتحادیه 
اروپا ضمن ابراز تأسف از تصمیم ترامپ برای بازگرداندن تحریم ها 
علی��ه ایران، از طرح خ��ود برای تحریم ش��رکت های اروپایی در 

صورت همراهی آنها با این تحریم های یکجانبه خبر داده است.
شرکای اروپایی ایران

ناتالی توچی، از دس��تیاران فدریکا موگرینی مس��ئول سیاست 
خارج��ی اتحادیه اروپا، دوش��نبه ش��ب در مصاحبه ب��ا رادیو 4 
بی بی س��ی اعالم کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد اقداماتی را برای 
تحریم آن دس��ته از ش��رکت های اروپایی که در برابر فش��ارهای 
آمریکا جهت مش��ارکت در تحریم علیه ایران تس��لیم می شوند، 
ص��ورت دهد. توچی در ای��ن مصاحبه صریحاً هش��دار داد: »اگر 
ش��رکت های اروپایی به تحریم های آمری��کا علیه ایران تن دهند، 
در عوض با تحریم های اتحادیه اروپا مواجه خواهند شد«. پس از 
اظهارات ناتالی توچی، اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای اعالم کرد که 
ش��رکت های اروپایی را از همراه شدن با تحریم های دولت ترامپ 

علیه ایران بازخواهد داشت.
بااین وج��ود، ش��رکت آلمانی دایمل��ر )مالک ش��رکت معروف 
مرسدس بنز و چندین شرکت دیگر( روز سه شنبه از تعلیق کلیه 
فعالیت ه��ای خ��ود در ایران تا اطالع ثانوی خب��ر داد. به گزارش 
ان بی س��ی نیوز، این ش��رکت طی بیانیه ای در این خصوص اعالم 
کرده اس��ت: »ما همچنان تحوالت سیاس��ی را به ویژه در ارتباط 
با آینده توافق هس��ته ای وین دنبال می کنیم و در آینده تصمیم 
مقتضی را خواهیم گرفت«. قبل از دایملر، ش��رکت های فرانسوی 
پ��ژو و رنو نیز گام هایی را برای آماده س��ازی خود جهت همراهی 

احتمالی با تحریم های آمریکا علیه ایران برداشته اند.
براساس آمارهای کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا سومین شریک 
تجاری بزرگ ایران به ش��مار می رود و 16.3درصد از کل تجارت 
ای��ن کش��ور را در بر می گی��رد. چین با 19.5درص��د و امارات با 
16.8درصد س��هم از تجارت خارجی ایران، بزرگ ترین ش��رکای 

تجاری این کشور محسوب می شوند.
همچنین بنا بر مطالعات رصدخانه پیچیدگی اقتصادی دانشگاه 
ام آی تی آمریکا، بیشترین صادرات ایران را کاالهای همچون نفت 
خام و فرآورده های وابس��ته به آن تش��کیل می دهند؛ هرچند در 
سال های اخیر صادرات غیرنفتی ایران نیز بهبود یافته و به عنوان 
مثال تنها در بخش های خودرو، قطعات، طال و جواهرات به بیش 

از یک میلیارد دالر در سال رسیده است.
تحریم های آمری��کا علیه ایران، عالوه بر نفت و مش��تقات آن، 
محصوالت دیگری مانند طال و فلزات قیمتی، گرافیت، آلومینیوم، 
فوالد و زغال س��نگ را نیز ه��دف گرفته ان��د. از طرفی معامالت 
قابل توج��ه بر روی ریال ای��ران و نیز س��رمایه گذاری در صنعت 
خودروس��ازی این کش��ور نیز از س��وی وزارت خزانه داری آمریکا 

ممنوع اعالم شده است.
شرکای آسیایی ایران

عالوه بر کشورهای اروپایی، دو کشور آسیایی ژاپن و کره –که 
از قض��ا آنها نیز جزو متحدان مهم آمریکا محس��وب می ش��وند- 
نی��ز روابط تجاری نس��بتاً قابل توجهی با ای��ران دارند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، این دو کش��ور صنعتی ک��ه روزانه ده ها هزار 
بش��که نفت از ایران وارد می کنند، در حال رایزنی با کاخ س��فید 
هستند تا به طریقی از تحریم نفت ایران معاف شوند و بتوانند به 

واردات نفت از این کشور ادامه دهند.
یوش��یدا س��وگا، دبیر اول کابین��ه ژاپن اخیراً در یک نشس��ت 
خبری اعالم کرد: »ما به دقت در حال بررسی تأثیرات تحریم های 
آمریکا علیه ایران بر منافع اقتصادی خود هس��تیم و عالقه داریم 
با کش��ورهای درگیر در این قضیه ازجمله آمریکا صحبت کنیم تا 

شرکت های مان از این مسائل آسیب نبینند.«
چین، بزرگ ترین ش��ریک تجاری ایران، ک��ه این روزها درگیر 
کش��مکش های تجاری با آمریکاست، به ش��دت از برجام حمایت 
می کند و قص��د دارد از طریق همکاری های نزدیک با قدرت های 

اروپایی، این توافقنامه بین المللی را حفظ کند.
در مورد امارات، دومین شریک تجاری بزرگ ایران، اما وضعیت 
کاماًل متفاوت است. مقامات این کشور حاشیه خلیج فارس، به رغم 
روابط اقتصادی گس��ترده کشورش��ان با ایران، در سال های اخیر 
هم��واره جزو منتقدان اصلی سیاس��ت های تهران بوده اند. پس از 
آن که در ماه مه )اردیبهش��ت ماه( دونالد ترامپ خروج کش��ورش 
از برجام را رسمیت بخش��ید، وزارت امور خارجه و همکاری های 
بین المل��ل امارات بالفاصله با انتش��ار بیانیه ای حمایت کامل این 
کش��ور از تصمیم بحث برانگیز ترامپ را اعالم کرد. این وزارتخانه 
همچنین از س��ایر امضاکنن��دگان برجام و نیز دیگر کش��ورهای 
جهان خواس��ت که مواضع خ��ود را با تصمیمات ترامپ همس��و 

کنند.
بیترایس مانشی، کارشناس توسعه و امنیت جهانی، اعتقاد دارد 
دولت ترامپ بخش هایی را برای تحریم های خود علیه ایران هدف 
گرفته اس��ت که منافع اقتصادی اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار 
می دهن��د و به همین دلیل اس��ت که ای��ن اتحادیه با تصمیمات 

ترامپ همراهی نمی کند.
ب��ه گفته این تحلیلگر ایرانی-آمریکایی س��اکن هلند، عالوه بر 
کش��ورهای اروپایی احتماالً چین و روس��یه نیز واکنش س��ختی 
به خواس��ته های آمریکا خواهند داش��ت و همچنان به تجارت با 
ایران ادامه خواهند داد؛ هرچند اقتصاد روسیه خود به عنوان یک 
ش��ریک تجاری چندان قوی نیست و نمی تواند در راستای مقابله 

با تحریم های آمریکا کمک زیادی به اقتصاد ایران بکند. 
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فرصت امروز: سرانجام علی ربیعی با رای مجلس از وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی برکنار ش��د. او که س��ابقه چند بار استیضاح ناموفق را 
در کارنامه اش داش��ت، این بار اما نتوانس��ت از آزمون استیضاج مجلس 
س��ربلند بیرون بیای��د و دیروز تعداد موافقان اس��تیضاحش بیش��تر از 
مخالفانش بود. با وجود اینکه صبح چهارش��نبه، جلسه استیضاح ربیعی 
با اما و اگرهای فراوانی روبه رو بود و حتی احتمال منتفی ش��دن جلس��ه 
استیضاح نیز می رفت، اما جلسه علنی مجلس به ریاست علی الریجانی 
و با دس��تور کار استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و 
در پای��ان، نمایندگان با 129 رای مواف��ق و 111 رای مخالف و 3 رای 

ممتنع از مجموع 243رای به استیضاح علی ربیعی رای دادند.
جلسه علنی دیروز مجلس اما خالی از حاشیه نبود. پس از آنکه با اما و 
اگرهای فراوان سرانجام جلسه استیضاح وزیر کار دولت دوازدهم شروع 
شد، موافقان استیضاح ربیعی انتقادات شدید و تندی را علیه وی مطرح 
کردند. چنانچه یکی از نمایندگان مجلس، ربیعی را اس��تاد البی گری و 
بازی کردن با احساسات مردم نامید و اشک او را برای کارگران، تنها یک 
ش��وی تبلیغاتی دانست. در عین حال، نماینده ای دیگر ربیعی را وزیری 
ضعی��ف خواند و گفت که نباید بگذاریم وزی��ران ضعیف در دولت باقی 
بمانند. همچنین یکی دیگر از نمایندگان، اس��تیضاح ربیعی را ضروری 
دانست و گفت که اگر به استیضاح ربیعی رای ندهیم یعنی در افسردگی 
و بیکاری همه جوانان شریک هستیم. البته تعدادی دیگر از نمایندگان 
همچون نگهبان سالمی نیز انتقاد را متوجه مجلس و اهالی آن دانستند 

و گفتند این مجلس از سوی نمایندگان به توپ بسته شده است.
در ادامه گزارش حاضر، روایت خبرنگار ایسنا از جلسه استیضاح وزیر 

کار را می خوانید.
ربیعی وزیر نماند

در حالی که جلس��ه علنی مجلس شورای اسالمی با دستور استیضاح 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده بود، اما در پی اعتراض جمعی 
از نمایندگان به عدم رعایت تش��ریفات قانونی در مورد استیضاح و عدم 
بررسی آن در جلسه کمیسیون، احتمال منتفی شدن استیضاح وزیر کار 
نیز مطرح ش��د. ابتدا قرار بود 11 نفر از نماین��دگان به عنوان متقاضی 
اس��تیضاح وزیر کار در مجلس صحبت کنند، اما با آغاز جلسه هیچ کدام 
حاضر به صحبت در مخالفت با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشدند.
در ادامه جلس��ه، علی الریجانی در دفاع  از روال قانونی اس��تیضاح با 
بی��ان اینکه »در جریان اعالم وصول و بررس��ی اس��تیضاح وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی روال قانونی انجام ش��ده« در عین حال گفت که 
منتفی ش��دن این اس��تیضاح تنها با پس گرفتن همه امضاها امکان پذیر 
خواه��د بود، بنابراین رئیس مجلس برای رس��یدن ب��ه اجماع و تعیین 
تکلیف جمع بندی اس��تیضاح کنندگان تنفس اعالم کرد و در نهایت بعد 

از تنفس 30 دقیقه ای استیضاح ربیعی آغاز شد.

با آغاز مجدد جلس��ه استیضاح علی ربیعی، بین محجوب و الریجانی 
برای حضور داش��تن یا نداشتن وزیر برای ش��روع جلسه بگو مگو اتفاق 
افتاد. محجوب گفت که پس از اعالم تنفس و خارج ش��دن نمایندگان 
دولت و رسانه ها، هنوز وزیر به داخل صحن برنگشته و شما نباید جلسه 
اس��تیضاح را ب��دون حضور ربیعی آغاز کنی��د و الریجانی در واکنش به 
اعتراض ش��دید وی، با خواندن م��اده 229 آیین نامه داخلی مجلس به 
وی گوش��زد کرد ک��ه هیچ کجای آیین نامه صراحتی برای آغاز جلس��ه 

استیضاح با حضور وزیر استیضاح شونده ندارد.
در همین رابطه محس��ن کوهکن در حاشیه جلسه علنی با بیان اینکه 
علیه استیضاح کنندگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جوسازی شده، 

گفت: صحنه گردان جلسه یکی دو نفر از وزارت کار بودند.
پس از آغاز جلسه نیز بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در 
جمع خبرنگاران پارلمانی، روند طی شده در اعالم وصول طرح استیضاح 
وزیر کار را »قانونی« دانست و اقدام نمایندگان متقاضی استیضاح برای 

صحبت نکردن را »نکوهش« کرد.
آنچه موافقان استیضاح گفتند

در ادام��ه جلس��ه نیز موافق��ان اس��تیضاح وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی با حضور در جایگاه به ارائه نظرات خود پرداختند. رستمیان 
گفت: »آقای ربیعی اش��ک شما برای کارگران، شوی تبلیغاتی است.« 
نگهبان س��المی نیز گف��ت: »آقای ربیعی به ج��ای البی گری وظایف 
وزارتخان��ه ای خ��ود را انجام می دادید.« اکبری ه��م گفت: »لحن وزرا 
پس از رای اعتماد تغییر کرد.« س��لیمانی نیز بیان کرد: »عوامل پشت 
پرده در مجلس برای اخالل در اس��تیضاح وزیر تعاون معرفی ش��ود.« 
جاس��می هم گفت: »امروز صبح عده ای از نمایندگان در حال معامله 
با وزیر بودند.« مقصودی تاکید کرد: »آقای ربیعی شما آخر البی گری 
و بازی کردن با احساس��ات مردم هستید.« کمالی پور نیز گفت: »شستا 
نتوانسته شفاف سازی الزم را در مجموعه های اقتصادیش ایجاد کند.« 
گودرزی ادامه داد: »تامین اجتماعی در حال فروپاشی است.« خادمی 
گف��ت: »اگر به اس��تیضاح ربیعی رای ندهیم در افس��ردگی و بیکاری 
جوانان شریکیم.« یارمحمدی عنوان کرد: »امروز باید پرسید آیا آقای 
ربیعی توانس��ته به وعده های خود جامه عمل بپوشاند؟« خجسته نیز 
تصری��ح کرد: »مجلس معامله گر نیس��ت.« چنارانی هم گفت: »وزارت 
تعاون به جامعه کارگری ظلم کرده اس��ت.« نوروزی بیان کرد: »وزیر 
کار در م��ورد عدم بازگش��ت دالره��ای پتروش��یمی ها توضیح دهد.« 
رنجب��رزاده تاکید کرد: »نباید بگذاریم وزی��ران ضعیف در دولت باقی 
بمانند.« پورابراهیمی هم گفت: »اش��تغال ماموریت کیس��ت که مردم 
به کف خیابان ها می آیند؟« همچنین سیدحسین نقوی حسینی گفت: 
»فراکس��یون نمایندگان والیی به اس��تیضاح ربیعی رای مثبت خواهد 

داد.«

ربیعی چه پاسخ داد
باالخره علی ربیعی پس از ش��نیدن سخنان استیضاح کنندگان پشت 
تریب��ون مجلس رفت و گفت: »منصفانه این اس��ت که آمار و ارقامی بر 
علیه بنده بیان می کردید که متاس��فانه هیچ یک از اس��تیضاح کنندگان 
این چنی��ن صحبت نکردند. یکی از آنان گف��ت چرا مجلس تنها وزیری 
که پاسخگوست را استیضاح می کند؟« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: »همه ارکان نظام باید درباره چرایی ایجاد نابس��امانی های کشور 
جوابگو باش��ند. باید با هم کار کنیم و تصمیم بگیریم تا حقوق کارگران 
افزای��ش یابد.« وی اف��زود: وام های ارزان را دنبال ک��ردم. بیش از همه 

سفره خالی را درک می کنم، اما شما می گویید »باز گریه« کرد.«
ربیعی در قس��مت دوم صحبت هایش هم در جلس��ه استیضاح گفت: 
»باید به س��متی برویم که در کش��ور ش��فافیت ایجاد کنیم و به مردم 
نشان دهیم که با فس��اد مبارزه می کنیم. تجربه من که نویسنده کتاب 
زنده باد فس��اد هستم نشان می دهد که هر وقت سیاسی کاری انجام شد 
و موضوعات را غیرش��فاف کردند به دنبال کاه��ش نظارت بودند.« وی 
خطاب به پورابراهیمی گفت: »من واقعا نمی خواهم وارد برخی از مسائل 
ش��وم ام��ا رزومه آقای کهنوجی دس��ت من چکار می کند؟ اگر ایش��ان 
مدیرعامل مس می شد مشکل شما این چنین با من ادامه پیدا می کرد؟«

پس از اظه��ارات وزیر کار، علی الریجانی گف��ت که هیات نظارت بر 
رفتار نمایندگان، ادعای مطرح ش��ده از س��وی وزیر کار در مورد یکی از 

نمایندگان را بررسی خواهد کرد.
در ادامه جلسه نیز مخالفان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ب��ا حضور در جایگاه ب��ه ارائه نظرات خود پرداختن��د. ازجمله مخالفان 
اس��تیضاح، خدری بود که گفت: »به من گفتند اگر فکر تایید صالحیت 

دی ماه 98 هستید صحبت نکنید.«
دفاع تمام قد پزشکیان از ربیعی

همچنی��ن رئی��س مجل��س در جریان اس��تیضاح علی ربیع��ی، نامه 
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در مورد حمایت دولت 
از وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی را قرائت کرد و توضیح داد: »آقای 
امی��ری نام��ه ای را دادند و در آن آوردند ک��ه در مجلس مطلبی به من 
انتس��اب داده شده مبنی بر اینکه دولت از آقای ربیعی حمایت نمی کند 
که این درس��ت نیس��ت. من به عن��وان وظیفه از آق��ای ربیعی حمایت 

می کنم و حرفی غیر از آن نادرست است.«
س��پس به منظور پایان یافتن جلسه استیضاح، جلسه علنی مجلس با 
رای نمایندگان یک س��اعت تمدید شد. پس از آغاز دوباره جلسه علنی، 
رئیس مجلس با آغاز رای گیری از نمایندگان دولت خواست جلسه علنی 
مجل��س را ترک کنند و نمایندگان مجلس ب��ا 129 رای موافق و 111 
رای مخالف به اس��تیضاح علی ربیعی رای دادند، بنابراین علی ربیعی از 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنار رفت. 

با رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس به علی ربیعی

وزیر کار، بیکار شد

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه از تش��کیل س��تاد بودجه 98 در این 
سازمان خبر داد.

به گزارش ایس��نا، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در 
جمع خبرنگاران با اش��اره به برنامه های اخیر س��ازمان برنامه و بودجه 
و مصوب��ات این س��ازمان، اظهار کرد: اخبار س��ازمان برنامه و بودجه را 
می توانم در دو بخش خدمت عزیزان منعکس کنم. یک بخش آن چیزی 
اس��ت که مربوط به گذش��ته اس��ت و تا این تاریخ که با ش��ما صحبت 
می کنم براساس آنچه که مربوط به عملکرد چهارماهه اخیر است سخن 
می گوی��م. ما چیزی حدود 105 میلیارد تومان منابعی بود که به خزانه 
واریز کردیم و خوش��بختانه این رقم 58درصد نسبت به چهار ماهه اول 

سال گذشته بیشتر است.
وی افزود: آنچه که از این میزان برای امور جاری کشور صرف می شود، 
15درصد بیش��تر از سال گذشته اس��ت و آنچه که مربوط به طرح های 

عمرانی اس��ت 21 برابر شده است. به طوری که در چهارماهه اول سال 
گذش��ته موفق شده بودیم برای طرح های عمرانی 1100 میلیارد تومان 
اعتبار و پرداخت انجام دهیم و خوشبختانه در چهار ماهه اخیر این رقم 

به 23هزار و 500 میلیارد تومان رسید.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با اش��اره به اینکه ظرف امروز و فردا 
اق��دام برای پرداخت بدهی به کش��اورزان انجام می دهیم، گفت: 2500 
میلی��ارد تومان برای پرداخت ویژه ب��ه گندمکاران عزیز اختصاص یافته 
و تا االن نیز کش��اورزان عزی��ز 10هزار میلیارد توم��ان گندم به دولت 
فروخته ان��د ک��ه از این میزان 5 هزار میلیارد توم��ان پرداخت کردیم و 
5هزار میلیارد توم��ان باقی مانده را نیز در نظر داریم که در حال حاضر 

2500 میلیارد تومانش را ظرف روزهای آینده پرداخت می کنیم.
نوبخ��ت ادام��ه داد: اقدام بعدی مرتب��ط با بازنشس��تگان فرهنگی و 
دانش��گاه فرهنگیان اس��ت که همان طور که می دانی��د 1200 میلیارد 

توم��ان در ماه گذش��ته ب��رای پرداخت پاداش فرهنگیان عملی ش��د و 
خوش��بختانه طبق توافق صورت گرفته تا قبل از پایان ماه 1200میلیارد 
تومان دیگر از این پاداش ها نیز پرداخت خواهد ش��د که البته بخشی از 
آن مربوط به دانش��گاه فرهنگیان اس��ت. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
ادام��ه داد: پرداخ��ت یارانه ها نیز ک��ه 4000 میلیارد اس��ت را در روز 
پنجش��نبه 25 مردادماه توزیع خواهیم کرد که چون معموال روز 26 هر 
ماه این پرداخت انجام می شد و 26 مردادماه مصادف با جمعه است در 

روز پنجشنبه یارانه ها را توزیع خواهیم کرد.
نوبخ��ت در پایان تاکید کرد: اقدام دیگری که صورت می گیرد س��تاد 
بودجه س��ال 1398 اس��ت برای اینکه س��ازمان بتواند در هماهنگی با 
دول��ت و از طری��ق آن و در مهلت قانونی که تا 15 آذرماه اس��ت الیحه 
بودجه را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند، ستاد بودجه را تشکیل 

داده ایم و اولین جلسه مان را در روز پنجشنبه برگزار خواهیم کرد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

ستاد بودجه 98 تشکیل شد

پتروشیمی

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی مطرح کرد

کاله گشاد پتروشیمی ها بر سر دولت
س��خنگوی اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآورده های نف��ت، گاز و 
پتروش��یمی ایران معتقد اس��ت: این روزها فش��ار زی��ادی از طرف 
کمیس��یون اقتصادی مجلس و بعضی از کارشناسان برای ورود ارز 
پتروش��یمی ها به بازار ثانویه وجود دارد و برای توجیه افکار عمومی 
پیشنهاد می کنند که دولت، قیمت خوراک پتروشیمی ها را برمبنای 
دالر بازار ثانویه محاس��به کند و از این طری��ق، این مابه التفاوت به 
جیب دولت )ش��رکت نفت وگاز( خواهد رفت. حمید حس��ینی در 
گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی اوپکس، ادامه داد: این در حالی است 
که منافع پتروشیمی از فروش 12 میلیارد دالر صادرات با نرخ بازار 
ثانوی��ه )هر دالر 4000تومان( 48 هزار میلیارد تومان خواهد ش��د، 
بنابراین با یک محاس��به س��اده و با محاس��به  قیمت 9 سنت برای 
ی��ک متر مکع��ب گاز به عنوان خوراک، قیم��ت فروش گاز از 342 
توم��ان  به720 توم��ان ) دالر 8000 تومانی( افزایش خواهد یافت. 
به گفته حسینی،  با محاس��به مصرف روزانه 40میلیون متر مکعب 
گاز، اضافه پرداختی پتروشیمی ها بابت خوراک به شرکت گاز کمتر 
از 6هزار میلیارد تومان خواهد ش��د، ولی 48 ه��زار میلیارد تومان 
از ف��روش ارز صادرات��ی در بازار ثانویه به دس��ت خواهند آورد، لذا 
پتروشیمی های گازی از این تصمیم حداقل 42 هزار میلیارد تومان 
س��ود خواهند برد. س��خنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نف��ت، گاز و پتروش��یمی در پایان گفت: علت این س��ودآوری باال، 
ارزش افزوده خلق شده در صنعت پتروشیمی و ترکیب خوراک گاز 
متان با انواع گازها مانند اکس��یژن و هیدروژن برای تولید محصول 
اس��ت. دولت با توجه به سرمایه گذاری کالنی که از بیت المال برای 
احداث واحدهای پتروش��یمی و زیرساخت  های آن انجام داده است 
نبای��د با سیاس��ت جدید ارزی اج��ازه دهد این ران��ت ایجاد و بین 

بنگاه های خاص توزیع شود.

نظر شرکت های پتروشیمی درباره بسته 
جدید ارزی

یکشنبه شب بسته جدید ارزی توسط رئیس کل بانک مرکزی ارائه 
شد که طبق این بسته قرار شد ارز صادراتی پتروشیمی ها در بازار ثانویه 
معامله شود. تصمیمی که دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی 
از آن اس��تقبال کرده و بر این باور اس��ت که باعث از بین رفتن فس��اد 
می شود. احمد مهدوی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه بسته سیاست 
جدید ارزی به واقعیت ها نزدیک تر اس��ت، گفت: به نظر من این بسته 
بازار را تنظیم می کند و اگر ایرادی هم داشته باشد، باید برطرف شود. 
طبق این بسته همه صادرکنندگان باید ارز خود را در بازار بفروشند و 
م��ردم می توانند برای خرید و فروش ارز به صرافی ها مراجعه کنند. به 
طور کلی اجرای این بسته باعث بازگشت آرامش به بازار می شود و مردم 
را از نگرانی نوس��انات لحظه ای ارز نجات می دهد. وی در مورد ارائه ارز 
پتروشیمی ها در بازار ثانویه گفت: شرکت های پتروشیمی از این تصمیم 
راضی هستند زیرا رانت و فساد را از بین می برد و قاچاقچی نمی تواند از 
این ارز استفاده کند. زمانی که پتروشیمی ها موظف بودند ارز صادراتی 
خود را در سامانه نیما ارائه کنند، مشخص نبود چه کسی با چه قیمتی 
این ارز را می گیرد؟ دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروش��یمی به 
این س��وال که با ارائه سیاست جدید ارزی قیمت خوراک چه تغییری 
کرده است، پاسخ داد: دولت هنوز چیزی در این مورد اعالم نکرده است. 
براس��اس این گزارش عرضه ارز صادراتی پتروشیمی ها از روز سه شنبه 
آغاز شد و شرکت های پتروشیمی موظف شدند ارز صادراتی خود را با 
نرخ 8080 در بازار عرضه کنند. زمانی که سیاست های جدید ارزی در 
اردیبهشت ماه توسط دولت معرفی شد، شرکت های پتروشیمی موظف 
ش��دند ارز صادراتی خود را در س��امانه نیما عرضه کنند. این تصمیم 
موجب برانگیختن اعتراضات این شرکت ها شد زیرا عقیده داشتند باعث 
ایجاد رانت و فساد می شود. اکنون با رونمایی از بسته جدید ارزی، ارز 
صادراتی پتروشیمی ها در بازار ثانویه معامله خواهد شد. همچنین پیش 
از این و زمانی که ش��رکت های پتروشیمی موظف بودند ارز صادراتی 
خود را در سامانه نیما عرضه کنند، برای قیمت خوراک تخفیف گرفتند 
و خوراک با قیمت 3800 تومان به آنها عرضه می شد اما قیمت خوراک 

در بسته جدید ارزی هنوز مشخص نیست.

جزییات نامه نگاری نعمت زاده با جهانگیری
وزی��ر س��ابق صنعت، معدن و تج��ارت در نامه ای ب��ه معاون اول 
رئیس جمهور، خواس��تار واریز ارز حاصل از فروش پتروشیمی ها به 

حساب بانک مرکزی شد.
به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده، وزیر س��ابق صنعت، معدن 
و تجارت با ارس��ال نامه ای سرگش��اده به برخی از مسئوالن دولتی، 
پیش��نهادهایی برای بازگش��ت آرامش به ب��ازار ارز و به ویژه ایجاد 
ش��رایطی برای تس��هیل و تس��ریع در عرضه ارز حاصل از صادرات 

محصوالت غیرنفتی و پتروشیمی ارائه کرده است.
در بخشی از این نامه آمده است: »با توجه به تغییر ریاست بانک 
مرکزی، فرصت خوبی اس��ت که بدون فوت وقت نس��بت به اصالح 
امور و ترمیم ش��رایط نابسامان موجود، عالوه بر ضرورت بازسازی و 

جلب اعتماد عمومی، طراحی و اقدام شود.«
نعمت زاده در این نامه پیش��نهاد داده تا برای برگش��ت آرامش به 
بازار ارز و فعالیت های اقتصادی، دو اقدام انجام شود: یکی بازسازی 
و جلب اعتماد عمومی و دیگری اصالح تصمیمات چهارماهه امسال 

و تدوین روش حساب شده و شفاف مدیریت بازار ارز.
وزیر س��ابق صنعت، معدن و تجارت همچنین در رابطه با مسئله 
تحریم پیشنهاد داده برنامه های عملی مقابله با تحریم تدوین شود و 
فرد مجرب و با دانشی به عنوان مسئول تدوین و پیگیری برنامه ها، 
زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تعیین و به جامعه معرفی ش��ود: 
»در این رابط��ه دولت آمریکا وزیر خزانه داری را به عنوان مس��ئول 
اعم��ال تحریم اقتص��ادی بر علیه ای��ران معرفی کرده اس��ت. فرد 
تعیین شده با مش��ورت افراد ذی صالح و مطلع، برنامه های مقابله با 
تحریم ها را تدوین و به تصویب هیات دولت برساند و سپس اجرای 
برنامه ها را با همکاری و هماهنگی دس��تگاه های اجرایی پیگیری و 
عمل��ی کند. در این رابطه از هرگونه اظهارات و تش��تت آراء باید به 

طور جد خودداری شود.« 
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فروش اوراق گواهی سپرده بانک ملی ایران از 
16مردادماه

شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور از روز سه شنبه 16 مرداد تا 
دوشنبه 22 مردادماه جاری به مدت شش روز کاری، تعداد محدودی 
اوراق گواهی س��پرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( را با نرخ سود 
علی الحساب 18درصد ساالنه عرضه می کنند. به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران، این اوراق با سررس��ید یک ساله، بانام و قابل بازخرید 
قبل از سررس��ید با نرخ 16درصد س��االنه از تاریخ انتشار  است. اوراق 
مذکور معاف از مالیات اس��ت و سود علی الحساب آن ماهانه پرداخت 
می شود. گفتنی است سود 18درصدی این  اوراق، فرصت مناسبی برای 
هموطنان عزیز است تا از این امکان ویژه سرمایه گذاری استفاده کنند، 
در عین حال که مدت عرضه اوراق، محدود است و تمدید نخواهد شد.

آذر صائمیان خبر داد
سومین کنفرانس فرهنگ سازمانی و جایزه 

مسئولیت های اجتماعی مدیریت برگزار می شود
دبیر کنفرانس ملی فرهنگ س��ازمانی از برگزاری سومین کنفرانس 
با رویکرد حمایت از تولید ملی در بس��تر اقتصاد مقاومتی و همچنین 
سومین جایزه مسئولیت های اجتماعی مدیریت در روزهای دوم و سوم 
بهمن ماه امس��ال خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، 
آذر صائمیان با اش��اره به ای��ن نکته که این کنفرانس به همت انجمن 
علم��ی مدیریت ایران و دانش��گاه خاتم برپا می ش��ود، گفت: فلس��فه 
برگزاری کنفرانس س��وم، طرح مباحثی همچون سالم سازی و تقویت 
فرآینده��ای مدیریت، افزایش باورهای فرهنگی به محصوالت داخلی، 
افزایش مس��ئولیت پذیری بنگاه ها برای عرض��ه محصوالت باکیفیت، 
فرهنگ س��ازی کار و تالش برای خدمت به کشور، ارتقای هویت ملی 
و تکری��م ایرانی بودن و افزایش قدرت پاس��خگویی به نیازهای فعلی 
و آینده جامعه اس��ت. رئیس ش��ورای سیاس��تگذاری مجله مدیریت، 
اهداف کنفرانس را توس��عه و اش��اعه فرهنگ تعهد و ارزش آفرینی در 
تولید ملی، تقویت بنیان های فرهنگی اقتصاد مقاومتی و نقش آفرینی 
سرمایه های اجتماعی در تولید پایدار عنوان کرد و افزود: این کنفرانس 
در س��ه محور فردی، سازمانی و اجتماعی برپا می شود که حوزه فردی 
ش��امل کارآفرینی فردی و خالقیت و نوآوری پایدار در عرصه خدمات 
و تولی��دات، وجدان کاری، اعتمادآفرینی و اخالق حرفه ای در پایداری 
بنگاه، فرهنگ خودکارآمدی، توس��عه حرفه ای و خودارزیابی فردی و 

نقش انتظارات فردی در حمایت از تولید ملی است.

وی حوزه س��ازمانی را شامل سرمایه انسانی و نقش آن در تقویت 
قدرت مقاومت بنگاهی، تحول پذیری سازمانی و نقش آن در بهبود 
کیفی��ت تولید ملی، تدوین راهبردهای س��المت و انضباط مالی در 
عرضه محصوالت رقابتی، نقش ارزش های مش��ترک س��ازمانی در 
تقوی��ت تولی��د ملی، نقش دول��ت در تدوین قوانی��ن و مقررات در 
راس��تای حمایت از تولید ملی و حوزه اجتماعی را ش��امل انسجام 
و مش��ارکت اجتماعی در حمایت از تولید ملی و نقش رس��انه های 
اجتماعی در حمایت از کاالی ایرانی، نقش انتظارات اجتماعی نظیر 
حقوق ش��هروندی و تعهد اجتماعی در توس��عه فرهنگ حمایت از 
تولید ملی، الگوبرداری و الگوس��ازی از تجربی��ات موفق حمایت از 
تولید در کشورها و ارتقای هویت ملی از طریق همبستگی فرهنگی، 

اقتصادی، اجتماعی در راستای حمایت از تولید ملی ذکر کرد.
دبیر کنفرانس ملی فرهنگ س��ازمانی اعالم کرد که امس��ال هم 
تمام��ی مقاالت پذیرفته ش��ده در این کنفرانس، ب��ه صورت رایگان 
در پایگاه اس��تنادی جهان اس��الم)isc( و سیویلیکا نمایه و مقاالت 

برگزیده در ویژه نامه کنفرانس چاپ خواهد شد.
وی با اش��اره ب��ه رونمایی از هف��ت کتاب در ح��وزه فرهنگ در 
کنفرانس س��ال گذشته، تاکید کرد که امسال هم حداقل دو کتاب 

تاکنون آماده شده که از آنها در کنفرانس رونمایی خواهد شد.
صائمیان، ادامه داد: کنفرانس با حمایت دانش��گاه خاتم، دانشکده 
مدیریت دانش��گاه تهران، دانشگاه مفید قم و دانشگاه شهید بهشتی 
همچنین دانشگاه قزوین و 9 انجمن علمی دارای مجوز برپا خواهد 
ش��د ضمن اینکه موسس��ه توف رایلند آلم��ان و جی آر اس گروپ 

انگلیس نیز در این کنفرانس مشارکت خواهند داشت.
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران، س��ازمان مدیریت 
صنعتی ایران، مجمع مدیران توس��عه منابع انسانی، مرکز منطقه ای 
اطالع رس��انی علوم و فناوری و پایگاه اس��تنادی علوم جهان اسالم 
و س��یویلیکا دیگ��ر نهادهایی هس��تند که به گفته رئیس ش��ورای 
سیاستگذاری مجله مدیریت، از این کنفرانس اعالم حمایت کرده اند. 
وی همچنین با بیان این نکته که در دو سال گذشته طراحی مدل 
جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت همزمان با کنفرانس انجام شده 
است، گفت: امسال هم سومین دوره با حضور سازمان ها و بنگاه های 

تولیدی و صادراتی در حال انجام است.
صائمیان مدل جایزه مس��ئولیت اجتماعی مدیریت را شامل پنج 
بعد مس��ئولیت مدیریت، مس��ئولیت اقتصادی، مس��ئولیت قانونی، 
مس��ئولیت اخالقی و مس��ئولیت داوطلبانه و بشردوس��تانه عنوان 
کرد و اظهار داش��ت: دایره ش��مول این جایزه، شرکت های تولیدی 
و خدماتی، س��ازمان های عمومی و سازمان های عام المنفعه تعریف 

شده است.

بانکنامه

فرصت امروز: از روز سه شنبه به طور رسمی بسته جدید ارزی دولت 
اجرایی شد، اما تأخیر در ابالغ بخشنامه و دستورالعمل های مربوط به 
فعالیت صرافان در بازار ارز، باعث شد تا عمال شروع به کار صرافی ها به 
بعدازظهر سه ش��نبه و نهایتا صبح چهارشنبه موکول شود و صرافی ها 
پس از نزدیک به 115روز، فرصت دوباره ای برای انجام معامالت ارزی 
پیدا کنند، چرا که حدود پنج ماه پیش براساس سیاستی که در حوزه 
ارز اجرایی ش��د، هرگونه خرید و فروش در بازار ممنوع اعالم ش��د و 
صرافی ه��ا دیگر حق معامله اس��کناس ارز را نداش��تند. این در حالی 
بود ک��ه با توقف فعالی��ت صرافی ها در چارچوب ضواب��ط و مقررات، 
معامالت به صورت غیرشفاف همچنان ادامه داشت و قیمت دالر پنج 
رقمی ش��د. اما حاال با ابالغ دس��تورالعمل فعالی��ت صرافی ها در بازار 
ارز از س��وی بانک مرکزی، صرافی ها به طور رس��می شروع معامالت 
خ��ود را آغاز کردند. در این مرحل��ه، صرافی ها می توانند طبق مصوبه 

هیات وزی��ران، در چارچوب انجام معامالت خرد نس��بت به خرید ارز 
ب��ه صورت اس��کناس با رعایت مقررات ارزی به وی��ژه مقررات مبارزه 
با پولش��ویی اقدام کنند. فروش ارز توسط صرافی های مجاز نیز صرفا 
بابت مصارف خدماتی و مس��افرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی 

با ثبت مدارک و مستندات الزم امکان پذیر است.
طب��ق گزارش ایس��نا، با توجه ب��ه این مصوبه هی��ات دولت، بانک 
مرک��زی نی��ز فعالیت صرافی ها را برای معام��الت در بازار آزاد در 23 
بخ��ش تعریف کرده اس��ت که اه��م آن ارائه ارز مس��افرتی، درمانی، 
دانش��جویی، فرصت مطالعاتی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان شاغل 
در ایران، هزینه های ارزی ش��رکت های مس��افرتی و گردشگری و . . . 
اس��ت. قیمت گذاری در صرافی ها برای فروش ارز تا یک درصد باالتر 
از نرخ تعیین ش��ده در بازار ثانویه ارز اس��ت که در آن نرخ براس��اس 
عرضه و تقاضا تعیین می ش��ود. در عین حال، نرخ بازار ثانویه در روز 

اول اجرای بس��ته ارزی یعنی روز سه شنبه حدود 8950تومان بوده و 
البته متغیر خواهد بود.

گفتنی اس��ت چند روز پی��ش، عبدالناصر همت��ی رئیس کل بانک 
مرکزی از بس��ته جدی��د ارزی دول��ت رونمایی کرد و گف��ت: از این 
پس، عمق ب��ازار ثانویه که پیش از این فقط 20درصد صادرکنندگان 

غیرنفتی ارز خود را در آن عرضه می کردند، بیشتر می شود.
به گفته همتی، بعد از اجرایی شدن این بسته، صادرکنندگان بزرگ 
اعم از پتروش��یمی ها، فوالدی ها و فل��زات رنگین می توانند ارز حاصل 
از صادرات خود را براس��اس اصل »عرض��ه و تقاضا« در بازار ثانویه به 
واردکنندگان بفروش��ند. در طرف مقاب��ل، واردکنندگانی می توانند از 
این ارز اس��تفاده کنند که ثبت سفارش آنها در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت انجام ش��ده و این وزارتخانه واردات آن کاال اعم از مصرفی، 

واسطه ای یا سرمایه ای را برای کشور ضروری تشخیص داده باشد.

 23 مسیر فروش ارز توسط صرافی ها در بسته جدید ارزی

صرافی ها بازگشتند

فرصت امروز: در بس��ته جدید ارزی، قرار ش��ده دولت ارزهای حاصل 
از ص��ادرات نفت را با نرخ ترجیحی برمبن��ای دالر 4200 تومانی فقط 
به کاالهای اساس��ی تخصیص دهد و ارز مورد نیاز س��ایر کاالهای مجاز 
با نرخ توافقی بازار ثانویه تامین ش��ود. در ادامه، دولت برای کنترل بازار 
مایحتاج خانوارها تصمیم گرفته 25 ردیف کاال را در فهرس��ت کاالهای 
مش��مول دریافت ارز دولتی برمبن��ای دالر 4200 تومانی قرار دهد. از 
س��وی دیگر، دولت برای کنترل بازار مایحتاج ضروری خانوارها تصمیم 
گرفت فهرس��ت کاالهای اساسی را اصالح کند و مواردی از مواد غذایی 

که قباًل در گروه دوم کاالیی قرار می گرفت را به این فهرست بیفزاید.
بر این اساس، با مصوبه جدید هیات دولت، لیست کاالهای اساسی اصالح 
ش��د و واردات 25 ردیف کاال در فهرس��ت دریافت ارز دولتی 4200تومانی 
ق��رار گرفتند. این 25 ردیف کاال عبارتند از: برنج خارجی، گندم، گوش��ت 
قرمز سرد، گوش��ت قرمز گرم، گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، 
جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، 
انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات 
ش��امل عدس و لپه و نخ��ود و انواع لوبی��ا، انواع دانه های روغنی)س��ویا(، 
الس��تیک س��نگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای 
خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ماشین آالت 

و تجهیزات تولیدکننده کاالهای اساسی مثل کمباین و نشاءکار برنج.
تحوالت تازه ارز مسافرتی

همچنی��ن با اع��الم و ابالغ دس��تورالعمل ارزی جدید ب��ه صرافی ها، 
ش��رایط دریافت ارز مسافرتی برای مردم مش��خص شد. براساس اعالم 
بان��ک مرکزی، مس��افران می توانند ب��ا ارائه بلیت- گذرنام��ه- ویزا )در 
مورد کش��ور هایی که نیاز به ویزا دارند( تا س��قف 5000یورو یا معادل 
آن به س��ایر ارزه��ا، از صرافی های مجاز ارز خری��داری کنند. همچنین 
صرافی ه��ا مجازند تا س��قف معادل مبلغ 100 یورو ب��رای هر نفر بابت 
هزینه خدمات کنس��ولی سفارتخانه های خارجی، از جمله خدمات اخذ 

روادید و کنسولی ارز به متقاضیان بفروشند.

به گزارش ایس��نا، در فهرس��ت مصارف ارزی خدماتی، سقف فروش 
ارز مس��افرتی در صرافی ها ت��ا 5000یورو یا معادل آن به س��ایر ارزها 
تعیین ش��ده اس��ت که ب��رای خری��د آن بای��د مدارکی چ��ون بلیت، 
گذرنام��ه و ویزا )برای کش��ورهایی که ویزا نیاز دارن��د( ارائه کرد. پیش 
از این س��قف خرید ارز مس��افرتی در بانک ها برای عربستان 200 دالر، 
کشورهای مشترک المنافع و همسایه 500 یورو و برای کشورهای دورتر 
1000یورو تعیین ش��ده بود که فقط یک بار در س��ال پرداخت می ش��د 
که با این وجود مخالفان سرس��ختی داش��ت و برای حذف کامل آن نیز 

تالش های زیادی شد.
دس��تورالعمل جدید ب��ه صرافی ها این اجازه را نیز داده که تا س��قف 
مع��ادل مبلغ 100 ی��ورو برای هر نف��ر بابت هزینه خدمات کنس��ولی 
س��فارتخانه های خارجی از جمله خدمات دریافت روادید و کنسولی ارز 
به متقاضیان بفروش��ند. این یکی از خألهای بخش��نامه قبلی بود که با 
توجه به تعطیلی صرافی ها، مس��افران را به س��مت دالل ها برای خرید 
ارز ُخ��رد که در بازار کمتر از 500 دالر یا یورو نبود، هدایت کرد. حتی 
دستورالعملی که در توافق با وزارت خارجه برای ریالی شدن هزینه ویزا 

در سفارتخانه ها ابالغ شد نیز نتوانست آن روال را اصالح کند.
ش��رکت های مس��افرتی براس��اس تصمیم ج��دی بان��ک مرکزی نیز 
می توانن��د با ارائه صورت حس��اب و تایید انجمن صنف��ی دفاتر خدمات 
مس��افرتی، هوایی و جهانگردی ای��ران از این پس ارز مصرفی خود را از 

صرافی ها تعیین کنند، در این مورد سقفی مشخص نشده است.
این ش��رکت ها در بس��ته قبلی از دریافت ارز به هر ش��کل دولتی و یا 
آزاد محروم ش��ده بودند که بارها با اعالم ورشکس��تگی، اصالح این خأل 
را خواس��تار ش��ده بودند. این روال که اکنون اصالح شده، نه تنها هزینه 
سفرهای خارجی در قالب تور را افزایش داده بود که نرخ اعالمی تورها 
را به دو ش��کل ارزی � ریالی بدل کرد و مسافر ناچار بود هزینه ارزی را 
به نرخ روز که همراه با نوس��ان و تغییرات لحظه ای بود به ش��کل ریالی 

پرداخت کند.

مس��افران و گردشگران خارجی نیز که این مدت با تعطیلی صرافی ها 
ب��رای تبدی��ل ارز ب��ه بانک ها ارجاع داده ش��ده بودند نی��ز از این پس 
می توانند همانند گذشته ارز مورد نیاز خود را در صرافی ها تبدیل کنند. 
در نظر نگرفتن این گروه در دستورالعمل اولیه بانک مرکزی برای مدتی 
گردشگران خارجی را سردرگم و گرفتار دالل ها کرده بود و حاشیه هایی 
را برای دیگر مش��اغل گردشگری به همراه داشت، چراکه هتل ها، برخی 

راهنماها و آژانس ها نیز وارد کانل تبدیل ارز شده بودند.
ارائه نرخ های متعدد موجی از بی اعتمادی و البته تناقض را با توجه به 
فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد، در گردش��گران خارجی پدید آورد که بارها 
برای رفع این چالش که در شرایط بحرانی گردشگری کشور می توانست 

لکه سیاهی باشد، هشدار داده شد.
دس��تورالعمل جدی��د بانک مرکزی همچنین مش��خص ک��رده اتباع 
خارج��ی و جهانگ��ردان باب��ت تبدیل مان��ده ریالی ناش��ی از خرید ارز 
می توانند با ارائه صورتحس��اب اولیه فروش ارز توس��ط خودشان و ارائه 

گذرنامه، در صرافی ها اقدام کنند.
شرکت های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده )و حج( 
نیز که در دس��تورالعمل قبلی، مشمول اولویت برای دریافت ارز دولتی 
بودن��د نیز اینک می توانند با ارائه درخواس��ت متقاض��ی و اخذ تاییدیه 
سازمان حج و زیارت هزینه های ارزی خود را از صرافی ها تامین کنند.

براس��اس آنچه مصوبه هیات دولت مش��خص کرده، صرافی های مجاز 
معتب��ر می توانند حداکثر 5درص��د از حواله های ارزی خریداری ش��ده 
را تبدی��ل ب��ه ارز به صورت اس��کناس کنند و به فروش رس��انند؛ همه 
هزینه های نقل و انتقاالت و تبدیل های ارزی نیز برعهده مشتری خواهد 

بود. 
نرخ ف��روش ارز صرافی های مجاز معتبر حداکثر یک درصد باالی نرخ 
خرید مندرج در س��امانه »نیما« و »س��نا« خواهد بود که روز سه شنبه 
همزم��ان با اجرای بس��ته ارزی معامالت در این مراک��ز به نرخ 8950 

تومان انجام شده که متغیر خواهد بود. 

سقف ارز مسافرتی ۵۰۰۰ یورو شد

چه کاالهایی ارز دولتی می گیرند؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

مدارک مورد نیاز برای خریدمصارف ارز خدماتی
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صورتحساب دانشگاه و مدرسه مربوطه در خارج از کشور و تسهیل کارت دانشجویی/ مدرک دانش آموزیدانشجویی و دانش آموزی

درخواست متقاضی با تایید دانشگاه مربوطهفرصت مطالعاتی

صورتحساب/ پیش فاکتور مربوطهحق عضویت و حق ثبت نام در سازمان ها و مجامع بین المللی و محافل علمی و هزینه های چاپ مقاالت علمی

درخواست متقاضی و تایید سازمان توسعه تجارت ایرانهزینه شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور

صورتحساب وکیل در خارج از کشور با تایید نمایندگی های ایران در کشور مورد نظرحق الوکاله دعاوی خارجی

درخواست متقاضی و ارائه صورتحساب مربوطه و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتهزینه اجاره و اشتراک شبکه های اطالعاتی

درخواست متقاضی و ارائه مدارک و اسناد مثبتههزینه برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره ها و مسابقات

درخواست متقاضی و ارائه مدارک و اسناد مثبتههزینه انجام آزمایش های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی بین المللی

درخواست متقاضی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیهزینه خرید امتیاز پخش فیلم

هزینه شرکت های هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمه 
خارجی و حق بیمه شرکت های هواپیمایی ایرانی و سایر هزینه های ارزی شرکت های مذکور

درخواست و تایید سازمان هواپیمایی کشوری

اسناد و مدارک مثبته با تایید بیمه مرکزی ایرانهزینه های شرکت های بیمه ایرانی

درخواست متقاضی و اخذ تاییدیه سازمان حج و زیارتهزینه های شرکت های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده

درخواست کتبی متقاضی و اخذ تاییدیه سازمان بخش آموزش کشورثبت نام در آزمون های بین المللی

درخواست و تایید کارفرما و پروانه کارهزینه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در ایران

گذرنامه، بارنامه و دفترچه خروج رانندهبابت رانندگان حمل و نقل بین المللی و ترانزیت

درخواست و اصل صورتحسابشرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور

درخواست متقاضی و ارائه فرم ثبت نامثبت نام و شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور

هزینه خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی حداکثر تا سقف 
معادل مبلغ 100 یورو برای هر نفر

درخواست از سوی متقاضی

صورتحساب و تایید انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، هوایی و جهانگردی ایرانهزینه های ارزی شرکت های مسافرتی و گردشگری

صورتحساب و تاییدیه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتهزینه های حمل ترانزیت و توزیع محموله

صورتحساب اولیه فروش ارز توسط جهانگردان خارجی و ارائه گذرنامهبابت تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی )جهانگردان(
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عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد
نقش بورس کاال در شفافیت و کشف قیمت 

عادالنه محصوالت کشاورزی
عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس گفت ک��ه هم اکنون یکی از 
مکانیسم بازارهای نوین به سبب شفافیت قیمت، عرضه محصوالت 
کش��اورزی در بورس کاال به ش��مار می رود. به گزارش فودنا، عباس 
پاپی زاده با بیان اینکه یکی از مکانیس��م های بازارهای نوین، عرضه 
محصوالت کش��اورزی در بورس کاالست، اظهار کرد: با فراهم شدن 
زیرس��اخت ها و الزامات الزم برای عرضه محصوالت کش��اورزی در 

بورس کاال شاهد شفافیت و کشف قیمت عادالنه خواهیم بود.
وی افزود: با توجه به اینکه محصول باکیفیت در بورس کاال عرضه 
می شود، متقاضیان می توانند با مراجعه به این بازار، انواع محصوالت 
باکیفی��ت  را  با قیمت عادالن��ه خریداری کنند. پاپ��ی زاده کاهش 
واس��طه گری و دالل بازی را از دیگر مزیت های عرضه محصوالت در 
ب��ورس کاال اعالم کرد و گفت: با وجود آنکه نبود ش��فافیت یکی از 
بزرگ ترین معضالت پیش روی  بازار محصوالت کشاورزی به شمار 
می رود، اما با عرضه محصوالت در بورس کاال به سبب شفاف سازی 
قیمت ه��ا دیگر ب��ا این بحران روب��ه رو نخواهیم بود. ب��ه گفته این 
نماین��ده، هم اکنون قیمت محصول از س��ر مزرعه تا بازار به س��بب 
وجود واسطه ها حداقل 10 برابر افزایش می یابد و این در حالی است 
که با عرضه محصول در بورس کاال به این نابس��امانی ها پایان داده 
می ش��ود. وی با اش��اره به تأثیر عرضه محصوالت اساسی در بورس 
کاال و کاهش هزینه های مالی دولت، بیان کرد: با وجود آنکه تأخیر 
همه س��اله در پرداخت مطالبات کشاورزان ناش��ی از کمبود اعتبار 
دولت با انتقاد ش��دید تولیدکنندگان روبه روس��ت، به نظر می رسد 
که با عرضه محصوالت اساس��ی نظیر گن��دم و جو  و پرداخت تنها 
مابه التفاوت قیمت تضمینی با خرید تضمینی از سوی دولت به این 
نابس��امانی ها پایان داده ش��ود چراکه در این صورت بار مالی دولت 
کاهش می یابد. عضو کمیسیون کشاورزی متوسط زمین هر کشاورز 
در کشورهای توسعه یافته را 50 تا 70 هکتار اعالم کرد و افزود: این 
در حالی است که در ایران 2.2هکتار متوسط زمینی که کشاورزان 
در اختیار دارند که در نهایت خرده مالک بودن کش��اورزی در ایران 
موجب شده تا آنها نتوانند اقدام به ایجاد سیلو در کنار اراضی خود 
و تأمین وس��یله حم��ل و نقل مورد نیاز محص��والت خود کنند. به 
گفته وی، با تقویت تشکل های بخش کشاورزی، اتحادیه تعاون های 
روستایی، صنف کشاورزان و انجمن گلخانه داران و باغداران می توان 
این خأل را پوش��ش داد چراکه تش��کل ها و اتحادیه ه��ا دارای انبار، 

مباشر خرید و نیروی انسانی کافی در شهرهای مختلف هستند.
پاپی زاده ادامه داد: امس��ال خرید زعفران از س��وی س��ازمان تعاون 
روس��تایی و عرض��ه در بورس کاال موجب ش��د که قیم��ت زعفران تا 
چند برابر افزایش یابد در حالی که عدم ورود س��ازمان تعاون روستایی 
ورشکستگی بسیاری از کشاورزان را به همراه داشت. به گفته وی، ورود 
س��ازمان تعاون روس��تایی به بحث خرید زعفران موجب شد تا شبکه 
داللی وارد رقابت با اتحادیه تعاون روس��تایی ش��ود و با قیمت باالتری 
اقدام به خرید محصول در بازار کنند که این امر تجربه مثبتی بود که با 

عرضه محصول در بورس کاال برای زعفران اتفاق افتاد.

مذاکره بزرگ ترین بانک ایتالیا با آمریکا بر 
سر تحریم های ایران

مدیرعامل بانک »یونی کردیت« اعالم کرد انتظار دارد به توافقی 
با وزارت خزانه داری آمریکا بر سر قوانین تحریمی ایران برسد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، ژان پیر موستی یر در کنفرانسی 
خب��ری در مق��ر دوم این بانک گف��ت: مطمئنیم ک��ه می توانیم به 

توافقی با آمریکایی ها تا پیش از پایان امسال برسیم.
این بانک در سال 2011 توسط مقامات دادگاه نیویورک به دلیل 
چند اقدام ناقض قوانین تحریمی آمریکا و همکاری با ش��رکت های 
ایرانی جریمه ش��ده بود. وزارت دادگستری آمریکا این پرونده را در 
س��ال 2012 بررسی کرد و این بانک توسط دفتر کنترل دارایی های 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا مجرم ش��ناخته ش��د. بانک یونی 
کردیت گفته اس��ت تحقیقات مس��تقلی را که ب��رای پرداخت های 

گذشته خود که به دالر آمریکا انجام داده آغاز کرده است.
از دی��روز دور تازه تحریم های آمریکا بر ضد ایران اجرایی ش��د و 
دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده اس��ت ش��رکت ها 

و بنگاه ها باید بین تجارت با ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند.

بورسکاال

فرصت امروز: سرانجام بورس تهران ریزش کرد و شاخص کل بورس 
در آخری��ن روز کاری هفته و در تغیی��ر موضعی 180 درجه ای بیش از 
2 هزار واحد افت کرد. پس از رکوردش��کنی های تاریخی و خیره کننده 
بورس در روزهای گذشته که به عبور از مرز 133 هزار واحد نیز انجامید، 
نماگر بازار س��رمایه اما در جریان معامالت روز چهارش��نبه وارد مرحله 
اس��تراحت شد و با عقب نشینی 2 هزار و 226 پله ای نسبت به روز قبل 
از آن در جایگاه 131 هزار و 521واحدی قرار گرفت. کارشناس��ان بازار 
سرمایه، افت کوتاه مدت و مقطعی شاخص بورس، پس از رشد بی سابقه 
اخی��ر را امری طبیعی می دانند؛ به نظر آنها ش��اخص بورس در مرحله 
استراحت و اصالح، انرژی الزم برای موج جدید رشد را کسب می کند.

این در حالی اس��ت که با افزایش قیم��ت دالر روند قیمت ها در بازار 
س��رمایه به ش��دت افزایشی ش��ده و در روزهای گذش��ته شاخص کل 
آنق��در کانال ش��کنی کرد تا به قل��ه 133 هزار واحدی رس��ید، در عین 
حال بس��یاری از س��هم ها در گروه پتروش��یمی و فلزات اساسی با صف 
خرید همراه بودند، اما روز چهارش��نبه در چرخشی 180 درجه ای روند 
قیمت ها رو به افت گذاش��ت. این عقبگرد شاخص بورس یک روز پس از 
آغاز معامالت بازار ثانویه ارز اتفاق افتاده است. در واقع، فضای روانی بورس 
در روز چهارشنبه بیشتر معطوف به مسئله کشف نرخ ارز  در بازار دوم بود و 
همچنین گمانه زنی درباره اینکه بسته جدید ارزی چه پیامدهایی برای بازار 
سرمایه خواهد داشت. عالوه بر این، با وجود رونمایی از کلیات بسته ارزی 

همچنان این پرسش مطرح است که نرخ ارز مبنا برای شرکت های پاالیشی 
دقیقا چه عددی خواهد بود و بازار دوم برای ارز شرکت های پتروشیمی چه 
قیمت��ی را رونمایی می کند و در عین حال، قیمت پایه محصوالت بزرگان 

گروه فلزات در بورس کاال با چه نرخ ارزی تعیین خواهد شد.
افت دسته جمعی شاخص های بورس 

به گزارش ایرنا، در معامالت روز چهارش��نبه 2میلیارد و 226 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 6 هزار و 855 میلیارد ریال در 
129 هزار و 237 نوبت داد و س��تد شد. همچنین بررسی شاخص  های 
اصلی بازار سرمایه نشان می  دهد شاخص قیمت )وزنی- ارزشی( که در 
آن ارزش س��هام شرکت های بزرگ اثر بیش��تری بر شاخص می گذارد، 
604 واح��د افت کرد و ش��اخص کل )هم وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن 
همه ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاس��به شاخص کل، یکسان در 

نظر گرفته می شود، 36 واحد کاهش یافت.
ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز 25 واحد پایین آمد؛ این شاخص بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته ش��ده در بورس است. 
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز یک هزار و 624 واحد افت کرد؛ این شاخص 

بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
ش��اخص ب��ازار اول )مربوط ب��ه ش��رکت های بهتر از نظر س��رمایه، 
س��ودآوری و درصد سهام آزاد ش��ناور( یک هزار و 335 واحد کاهش و 

شاخص بازار دوم بورس نیز 4هزار و 985 واحد افزایش یافت.

در معام��الت این روز، نمادهای ف��ارس )هلدینگ خلیج فارس(، فوالد 
)ف��والد مبارکه(، پارس )پتروش��یمی پ��ارس(، کگل )صنعتی و معدنی 
گل گهر( و کچاد )صنعتی و معدنی گل گهر( بیش��ترین سهم را در افت 

شاخص داشتند.
تداوم صدرنشینی گروه شیمیایی و پتروشیمی

در عی��ن ح��ال، گروه ش��یمیایی در معام��الت روز گذش��ته بورس، 
صدرنش��ین ش��د؛ در این گروه 168میلیون س��هم ب��ه ارزش یک هزار 
و 355 میلی��ارد ریال داد و س��تد ش��د. گروه فلزات اساس��ی به ارزش 
728 میلی��ارد ری��ال و فرآورده های نفتی ب��ه ارزش 717 میلیارد ریال 
جایگاه ه��ای بعدی را به خ��ود اختصاص دادند. همچنین در رده چهارم 
معام��الت این روز، گروه بانک ها با داد و س��تدی به ارزش 508میلیارد 
ریال قرار گرفت و گ��روه خودرو نیز با معامالتی به ارزش 280 میلیارد 

ریال، رده پنجم را از آن خود کرد.
عقب نشینی فرابورس

ش��اخص فرابورس )آیفکس( در معامالت روز چهارشنبه 32 پله افت 
کرد و در جایگاه یک هزار و 499 واحدی قرار گرفت. همچنین در بازار 
فرابورس، بیش از 634 میلیون س��هم و اوراق بهادار به ارزش بیش از 4 
هزار و 433 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. طی این معامالت، نمادهای 
مارون )پتروش��یمی مارون( و زاگرس )پتروشیمی زاگرس( با افت خود 

بیشترین نقش را در افت آیفکس داشتند. 

مراس��م بزرگداش��ت روز خبرنگار با حضور جمعی از اصحاب رسانه و 
مدیران شرکت های گروه مالی سامان برگزار شد.

به گ��زارش روابط عمومی بانک س��امان، در این مراس��م که مدیران 
عامل و ارش��د گروه مالی س��امان، بانک س��امان، بیمه سامان، پرداخت 
الکترونیک س��امان و کارگزاری بانک سامان، مدیران مسئول، سردبیران 
و خبرنگاران مطبوعات و رس��انه های برخ��ط در حوزه های بانک، بیمه، 
بورس و بازار س��رمایه حضور داش��تند، س��ید احمدطاه��ری بهبهانی، 
مدیرعامل بانک سامان در سخنانی ضمن تبریک روز خبرنگار از حضور 
اصحاب رس��انه قدردانی و برای آنها در ای��ن امر خطیر آرزوی موفقیت 

و سربلندی کرد.
احمدرضا ضرابیه، مدیرعامل بیمه سامان در این نشست صمیمانه به 

جایگاه ویژه رس��انه ها در مبادالت اقتصادی داخلی و بین المللی اش��اره 
و تصری��ح کرد: گروه مالی س��امان ب��ا بهره گیری از دان��ش و تجربیات 
کش��ورهای مختل��ف س��عی در ارائه راهکاره��ای فن��ی در زمینه حل 
موضوع��ات اقتصادی دارد و در این خصوص خبرنگاران با ارائه اطالعات 
ش��فاف سالمت عملکرد گروه مالی سامان به مردم کشورمان، زمینه ساز 

جلب بیشتر اعتماد آنها به فعالیت های این گروه شوند.
ضرابیه گفت: بیمه سامان با ارائه خدمات بیمه عمر و تشکیل سرمایه 
بر این اعتقاد اس��ت که خانواده های ایرانی با پس انداز و س��رمایه گذاری 
در بیمه های عمر در جریان تولید و اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهند بود 

تا سرمایه موردنیاز تولیدکنندگان داخلی تأمین شود.
ابراهی��م حس��ینی نژاد، مدیرعامل ش��رکت پرداخ��ت الکترونیک نیز 

از حضور اصحاب رس��انه در این مراس��م قدردانی ک��رد و روز خبرنگار 
را تبری��ک گفت و اف��زود: از اینکه تالش می کنید اخبار را به درس��تی 
منتقل کنید و به صنایعی که در کشور می خواهند پیشرفت کنند کمک 

می کنید قدردانی می کنم.
در بخش دیگری از این مراس��م، غالمرضا خلیل ارجمندی، مدیرعامل 
گروه مالی س��امان با اعالم خبر تأس��یس این گروه مال��ی گفت: بانک 
س��امان در ح��وزه بانک��داری بانک موفقی ب��وده و در بی��ن بانک های 

خصوصی توانسته جایگاه خوبی پیدا کند.
وی افزود: پیش بینی کردیم در س��ال جاری همه ش��رکت های گروه 
مالی س��امان در بازار س��رمایه حضوری جدی پیدا کنن��د و بتوانند در 

زمینه تخصصی خود به باالترین جایگاه ممکن دست یابند. 

نشست صمیمانه گروه مالی سامان با اصحاب رسانه

قیمت سهم ها در بورس تهران کاهشی شد

و سرانجام ریزش 2 هزار واحدی بورس

یک کارش��ناس بازار س��رمایه معتقد است که بس��ته جدید ارزی بر 
سودآوری شرکت های بورسی تاثیرگذار است، اما ابهاماتی هم دارد.

فردین آقابزرگی در گفت وگو با ایس��نا، در مورد تاثیرات بسته جدید 
ارزی بر بازار س��رمایه گفت: انتظارات بازار ه��م این بود که توقف نظام 

معامالتی در حوزه بازار ارز پایان یابد و به حالت اولیه خود برگردد.
وی ادامه داد: اما ابهاماتی در مورد ساز و کار بسته جدید ارزی وجود 
دارد که از جمله آن نحوه مدیریت ارز ش��ناور است. همچنین مشخص 
نیس��ت که دقیقا کدام کاالها قرار است ارز دولتی دریافت کنند؟ آنطور 
ک��ه رئیس کل بانک مرک��زی گفت به کاالهای اساس��ی و ضروری ارز 
دولتی تعلق می گیرد، اما مشخص نیست این کاالهای اساسی و ضروری 

به جز اقالم دارویی و پزشکی دقیقا کدام اقالم هستند؟
آقابزرگی افزود: به تازگی یک لیس��ت 23 بندی منتش��ر شده است، 
اما در آن لیس��ت به خدمات درمانی اشاره شده، اما به دارو اشاره نشده 
همچنین روغن تسویه نش��ده خام نیز جزو این لیس��ت نیست. کاالهای 
اساس��ی و ضروری در این لیست مشخص نش��ده اند از طرفی خیلی از 
ش��رکت ها رایزنی می کنند که در این لیست قرار بگیرند، این موضوعات 

باید شفاف اعالم شود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: از طرفی باید دانست هر نوع 
محدودیتی در اقتصاد یک عامل بازدارنده است. آنطور که در این بسته 
ارزی عنوان ش��د همه افراد می توانند به صرافی ه��ا مراجعه کرده و هر 
قدر که می خواهند ارز خود را به صرافی ها بفروشند، اما در طرف مقابل 

نمی توانند هر مقدار که خواس��تند از صرافی ه��ا ارز تهیه کنند و این با 
نظ��ام عرضه و تقاضا ک��ه رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید داش��ت، 
منافات دارد. از طرفی همین موضوع می تواند به بازار س��یگنال دهد که 

مقدار تقاضا بیشتر از عرضه است.
بسته جدید ارزی بر سودآوری شرکت های بورسی تاثیرگذار است

آقابزرگ��ی ادامه داد: بس��ته جدید ارزی عالوه بر اثر مس��تقیمی که 
بر افزایش سودآوری ش��رکت های حوزه بازار سرمایه خواهد داشت، اما 
دیری نخواهد پایید که آثار تورمی آن در اقتصاد دیده می شود، چرا که 
تا پیش از این هیچ مکانیس��م رسمی برای بازار ارز خارج از سامانه نیما 
در نظر گرفته نش��ده بود. اگر هم چنین اتفاقی می افتاد، تلقی آن بازار 
قاچ��اق یا غیرقانونی بود. وی ادام��ه داد: در حال حاضر تولیدکنندگانی 
که برای گرفتن ارز در سامانه نیما در اولویت نیستند باید ارز مورد نیاز 
خ��ود را از بازار آزاد تهیه کنند و این موجب افزایش قیمت تمام ش��ده 
محصوالت شان خواهد شد و حتی با در نظر گرفتن یک حاشیه سود کم 

مسلما قیمت ها نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت.
این کارش��ناس افزود: البته اعتقاد آق��ای همتی این بود که این تورم 
پیش��خور شده، اما به نظر من این تفاوت رسمی قیمت ها در بازار آزاد و 

سامانه نیما به تورم دامن خواهد زد.
گفتنی است چند روز پیش رئیس جدید بانک مرکزی درباره سیاست 
جدید ارزی این بانک صحبت کرد و قرار بر این ش��د که فقط کاالهای 

اساسی و ضروری دالر با نرخ 4200 تومان دریافت کنند.

نقاط ابهام در فهرست کاالهای مشمول ارز دولتی

آثار بسته جدید ارزی بر معامالت بازار سهام
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واردات کولر گازی و دستگاه های برودتی 
ممنوع شد

رئیس اتحادی��ه تولیدکنندگان و تعمی��رکاران صنایع برودتی از 
ممنوعی��ت واردات کولرهای گازی و دس��تگاه های برودتی به دلیل 

تولید داخلی این دست محصوالت خبر داد.
به گزارش ایس��نا، در چند وقت اخیر به واس��طه نوسانات نرخ ارز 
و حمای��ت از کاالی تولی��د داخلی مدیریت واردات در دس��تور کار 
قرار گرفت��ه و واردات کاالهای خارجی که مش��ابه داخلی دارند به 
کش��ور ممنوع شده اس��ت، از محصوالتی که واردات آنها به کشور 
ممنوع ش��ده می توان به واردات دس��تگاه های برودتی به ویژه کولر 
گازی اش��اره کرد. این ممنوعیت در حالی به اجرا درآمده که هوای 
تابستانی کشور برخالف س��ال های گذشته بسیار گرم شده و جای 
س��وال دارد که این ممنوعی��ت واردات در کنار گرمای بیش از حد 
آب و هوا بر حجم تقاضای کولر گازی افزوده اس��ت و از سوی دیگر 
تولی��د داخلی توان پاس��خگویی به نیاز ب��ازار را دارد. در این رابطه 
علی جمالی - رئیس اتحادی��ه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع 
برودتی، تهویه مطبوع، لباسش��ویی و قطعات یدکی - با بیان اینکه 
تولید داخلی جوابگوی نیاز بازار اس��ت، به ایسنا گفت: رشد نرخ ارز 
در ح��ال حاض��ر گرانی محصوالت داخلی را به همراه داش��ته و در 
شرایط فعلی که تولید و تعمیر نیاز به قطعات یدکی دارد ممنوعیت 
واردات چن��دان منطقی نیس��ت. رئیس اتحادی��ه تولیدکنندگان و 
تعمی��رکاران صنای��ع برودتی، تهویه مطبوع، لباسش��ویی و قطعات 
یدکی یادآور شد: باید در مدیریت واردات، فرآیند واردات در اختیار 
افرادی قرار داده ش��ود که س��ابقه فعالیت در آن ح��وزه را دارند و 
به دنبال داللی و کس��ب درآمدهای یک ش��به نیس��تند. او تصریح 
کرد: اگر واردات کاال توس��ط افراد خبره ه��ر حوزه صورت گیرد از 
اجاره کارت بازرگانی جلوگیری خواهد ش��د که حفظ حقوق دولت 
را به همراه خواهد داش��ت و از س��وی دیگر کاال با شرایط و قیمت 
مناسب در اختیار مش��تریان قرار خواهد گرفت. جمالی با اشاره به 
اینکه باید مواد اولیه هر کشور در اولویت واردات قرار بگیرد، تاکید 
کرد: در فرآیند واردات مواد اولیه با توجه به کیفیت مواد اولیه باید 
کشور مبدأ واردات در اولویت واردات قرار گیرد که در شرایط فعلی 
کیفیت مواد اولیه اروپایی و آس��یایی پیشرفته بر کیفیت مواد اولیه 
دیگر کش��ورها ارجحیت دارد. وی با بی��ان اینکه کیفیت مواد اولیه 
تاثیر بس��زایی بر کیفیت تولید و محص��ول نهایی دارد، گفت: زمان 
خرید و نصب کولر گازی س��ه ماهه ابتدای س��ال به ویژه خردادماه 
اس��ت و در حال حاضر از زمان اوج خرید فاصله گرفته ش��ده است. 
رئیس اتحادی��ه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه 
مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی ادامه داد: بازار در حال حاضر به 
واسطه افت خرید و تامین نیاز در بهار کمبودی را احساس نمی کند 
و خریدهای فعلی در راس��تای س��اخت و ساز ساختمان های جدید 
صورت می گیرد که اکنون ساخت و ساز ساختمان هم با افت همراه 
اس��ت. جمالی درباره عرضه برخی از محصوالت از طریق شهرهای 
مرزی گف��ت: برخی از محصوالت در ش��هرهای مرزی به واس��طه 
پیل��ه وران تامین می ش��ود و برخی دیگر از محص��والت به صورت 
قاچاق به کشور وارد می شود که در مجموع کاالهای عرضه شده در 

شهرهای مرزی کارت گارانتی معتبر ندارند.

 
رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان:

سیر صعودی تجارت تهران و کابل ادامه 
می یابد

رئیس ات��اق تجارت و صنایع س��ازمان همکاری ه��ای اقتصادی 
افغانستان روند تجارت میان کابل و تهران را از سال 2001 تاکنون 
فرآین��دی رو به رش��د خواند و گفت که همه قرائن نش��ان می دهد 

افزایش مبادالت تجاری بدون وقفه و مانع ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایرن��ا، »آذرخش حافظی« روز چهارش��نبه در اصالح 
اخب��ار منتشرش��ده به نق��ل از خود مبن��ی بر امکان بروز مش��کل 
در رون��د تجارت دو کش��ور ب��ه خبرن��گار ایرنا، گفت ک��ه تجارت 
افغانس��تان و ایران در حدود 20 س��ال پیش که تحریم های آمریکا 
جریان داش��ت ب��ا 24 میلی��ون دالر در س��ال آغاز ش��د و اکنون 
 س��االنه ای��ن رقم به 2میلیارد و 572 میلیون دالر رس��یده اس��ت.
حافظ��ی گفت که روند تجارت افغانس��تان و ایران ب��ه دلیل اینکه 
همسایه هستند و مرز مشترک طوالنی دارند و برای مبادالت راه های 
دسترسی متعدد زمینی وجود دارد، زیاد آسیب پذیر نخواهد بود، زیرا 
 تجارت به صورت مس��تقیم بین بازرگانان دو کشور صورت می گیرد.

وی گفت که افغانس��تان ب��ه خاطر همین ویژگ��ی از بازخوردهای 
احتمال��ی ناش��ی از ش��رایط جدی��د ایجادش��ده ب��رای توافقنامه 
برجام به ش��کل مس��تقیم اثر نخواهد پذیرفت، اما ام��کان دارد به 
ش��کل غیرمس��تقیم به دلی��ل آن که تع��داد زی��ادی از افغان های 
مهاج��ر در جمه��وری اس��المی ای��ران مش��غول کار و زندگ��ی 
 هس��تند، باب��ت بیکاری و بازگش��ت آنها ب��ا چالش روبه رو ش��ود.

حافظی امکان قاچاق دالر از افغانستان به ایران را در حجم زیاد رد کرد 
و گفت که با توجه به اینکه قیمت دالر در افغانستان و ایران تفاوت 
 قابل مالحظه ای ندارد منطق اقتصادی برای قاچاق آن نیز وجود ندارد.
وی اضاف��ه ک��رد، جری��ان حرک��ت دالر در بین دو کش��ور طوری 
اس��ت ک��ه بازرگانان افغانس��تان از ش��رکت های ایران��ی کاالهایی 
را ک��ه خری��داری می کنن��د در مقاب��ل آن بای��د دالر، ی��ورو ی��ا 
ارزه��ای رایج دیگر کش��ورها را متناس��ب ب��ا تقاضای فروش��نده 
 پرداخ��ت کنن��د و اغل��ب انتقال پ��ول در همین محدوده اس��ت .

وی گف��ت به دلی��ل اینکه پول داد و س��تدها از طری��ق بانک ها یا 
سیستم های بین المللی انتقال نمی یابد و به طور فیزیکی بین دو طرف 
 مبادله می شود، تلقی قاچاق از آن شده که این برداشت اشتباه است.
حافظ��ی گف��ت که مالک ش��رکت و صاح��ب کاال ح��ق دارد پول 
خ��ود را به دس��ت آورد و اگ��ر تحوی��ل دادن پول به ط��رف ایرانی 
 قبل از به دس��ت آوردن کاال و یا بعد از آن باش��د مش��کلی نیست.
تمایل بازرگان��ان افغان برای تجارت با هم صنفی های خود در ایران 
به واسطه س��هولت های موجود در مبادالت و وجود زیرساخت های 
مطلوب تر از منظر امنیت و راه های دسترسی هر روز بیش از گذشته 
افزایش می یابد و می رود که ایران به عنوان نخس��تین طرف تجاری 

افغانستان در صدر جدول همکاری های اقتصادی قرار گیرد.

اخبـــار

یک مقام مس��ئول گفت که اعمال تحریم های ثانویه تاثیر چندانی بر 
بخش کشاورزی نخواهد داشت.

رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی در گفت وگو با 
خبرنگار  گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره تأثیر اعمال 
تحریم های جدید بر میزان صادرات محصوالت کش��اورزی، اظهار کرد: 
در طول س��ال های گذشته اعمال تحریم های ظالمانه با شدت و ضعف  
در حوزه کش��اورزی همراه بوده است، بنابراین اعمال تحریم های ثانویه 
اتفاق جدیدی نیس��ت و تنها دولتمردان در این موقعیت حس��اس باید 
تصمیماتی اتخاذ کنند تا خدش��ه ای بر صادرات وارد نش��ود و همچنان 

صادرات مویرگی ادامه یابد.
وی اف��زود: س��فارش 20 میلیارد دالری دوماه گذش��ته برای واردات 
بیانگر آن است که توجهی به توسعه صادرات نداریم و این درحالی است 
که تنها صادرات می تواند کشور را از بحران تحریم های ظالمانه دور کند 

و یا بخشی از هزینه های تحریم را کاهش دهد.

نوران��ی ادامه داد: با توجه به تصمیماتی که دولتمردان برای صادرات 
اتخ��اذ می کنند، نمی توان آینده روش��نی را برای ص��ادرات متصور بود 
ک��ه به همین دلیل انتظار م��ی رود بخش دولتی و خصوصی با همراهی 

یکدیگر مسائل و مشکالت فراسوی صادرات را مطرح کنند.
به گفته این مقام مس��ئول با توجه به آنکه از س��ال 91 کش��تیرانی 
والفج��ر به طور کامل ما را تحریم کرده اس��ت، چط��ور می توان انتظار 
داش��ت که شرکت های زیر سلطه ابرقدرت ها با اعمال تحریم های جدید 

با ایران همکاری داشته باشند.
وی با اش��اره به اینک��ه صادرکنندگان با تحریم کش��تیرانی والفجر با 
مش��کالت متعددی روبه رو ش��دند، بیان کرد: تحریم کشتیرانی والفجر 
موجب ش��د صادرات 12 تا 18 س��اعته محصوالت کش��اورزی به حوزه 
خلیج فارس، قطر، عربس��تان صعودی، بحرین و عمان که جزو بازارهای 
سنتی و قدیمی ایران به شمار می رفتند به 15 تا 18 روز طول بکشد که 
در نهایت این امر تحمیل هزینه های سنگین به صادرکنندگان و کاهش 

کیفیت کاال را به همراه داشت.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی ب��ا بیان اینکه در چند ماه 
نخس��ت سال صادرات میوه به بازارهای هدف کاهش یافته است، اظهار 
کرد: البته صادرات س��بزی و صیفی تا حدودی نس��بت به مدت مشابه 

سال قبل رشد داشته است.
وی با انتقاد از نادیده گرفته شدن نقش تشکل ها در بخش کشاورزی، 
بیان کرد: این درحالی اس��ت که با اهمیت دادن به تش��کل ها می توان 
بخشی از مشکالت پیش روی صادرات به صورت مویرگی  را حل کرد.

وی در پایان با بیان اینکه سیاس��ت ارزی دولت مش��کالت متعددی 
برای صادرکنندگان در برداشته است، تصریح کرد: صادرکنندگان آماده 
هس��تند تا دولت اعالم کند که ارز حاصل از صادرات را از کدام سیستم 
وارد کنن��د، چرا که آنها نمی توانند پول های خود را یکجا بلوکه کنند و 
برای رش��د صادرات باید ارزهای حاص��ل از صادرات وارد چرخه اقتصاد 

کنند.

اعمال تحریم های جدید تأثیری بر صادرات محصوالت کشاورزی ندارد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل س��ازمان توس��عه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گفت که ظرفیت تولید 
انواع محصوالت در صنعت فوالد کش��ور تا پایان امس��ال به 35 میلیون 

تن خواهد رسید.
به گزارش ایرنا، مهدی کرباسیان در آیین گشایش دهمین نمایشگاه 
بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماش��ین آالت و صنایع وابسته 
در اصفهان، ظرفیت کنونی تولید فوالد در کش��ور را حدود 32 میلیون 
 تن برآورد کرد و افزود: این میزان در سال 92 حدود 21 میلیون تن بود. 
وی خاطرنش��ان کرد: در چه��ار ماهه ابتدایی امس��ال، میزان تولیدات 
 فوالد 8میلیون تن بود که حدود 2.7 میلیون تن آن به خارج صادر شد.

تولی��د  بیش��ترین  رک��ورد  گذش��ته  س��ال  ای��ران  داد:  ادام��ه  او 
ص��ادرات  و  ک��رد  ثب��ت  گذش��ته  س��ال های  در  را  ف��والد 
رس��اند. دالر  میلی��ارد   9 ب��ه  را  دیگ��ر  کش��ورهای  ب��ه   ف��والد 

مدیرعام��ل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدن��ی 
گف��ت: می��زان مص��رف داخلی ف��والد بالغ ب��ر 16 میلیون تن اس��ت 
و بای��د م��ازاد تولی��د را ب��ه کش��ورهای دیگ��ر ص��ادر و ب��ر مبن��ای 
ک��رد. تبیی��ن  را  جدی��د  برنامه ه��ای  و  سیاس��ت ها  ه��دف،   ای��ن 

کرباس��یان ب��ا اش��اره ب��ه پیش��رفت کش��ورمان در عرص��ه تولی��د 
ف��والد تصری��ح کرد: ب��رای مث��ال در س��ال 92 از کش��ورهایی نظیر 
بحری��ن، گندل��ه وارد می کردی��م، ام��ا اکن��ون ج��زو صادرکنندگان 
 محص��والت مختل��ف نظی��ر آه��ن اس��فنجی و کنس��انتره هس��تیم.
وی گفت: در س��ال 92 نبود توازن بی��ن چرخه تولید و صادرات فوالد 
 وجود داش��ت، اما هم اینک این چرخه تا حد زیادی اصالح شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاس��ت های جدید ارزی و 
اصالح سیاست های گذشته نشانه قدرت دولت است زیرا دولت پذیرفت 
 که سیاست گذشته غلط بوده و با شجاعت اقدام به اعالم و اصالح آن کرد.
وی با اش��اره به س��خنان چندی پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا که گفته بود فوالد از ارکان توس��عه این کشور به شمار می رود، 
خاطرنش��ان کرد: وقتی رئیس جمهوری آن کش��ور از صنعت فوالد به 
عنوان اصلی ترین منبع کس��ب ثروت و صادرات یاد می کند، ما هم باید 
 بیش از گذشته به اهمیت تولید فوالد و توسعه این صنعت واقع شویم.
متال��ورژی،  بین الملل��ی  نمایش��گاه  دهمی��ن  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
در  وابس��ته  صنای��ع  و  ماش��ین آالت  ریخته گ��ری،  ف��والد، 
ک��رد. ب��ه  کار  آغ��از  اصفه��ان  در  سه ش��نبه  عص��ر  غرف��ه،   333 

در ای��ن نمایش��گاه بی��ش از 150 ش��رکت داخل��ی از اس��تان های 
ته��ران، اصفه��ان، کرم��ان، آذربایج��ان ش��رقی، فارس، مرک��زی، قم 
و خراس��ان رض��وی و همچنی��ن ش��رکت های خارج��ی و نمایندگان 
بال��غ  مس��احتی  در  و  غرف��ه   333 در  بین  الملل��ی  ش��رکت های 
 8ه��زار مترمرب��ع، توانمندی ه��ای خ��ود را ب��ه نمایش گذاش��ته اند.
آخری��ن دس��تاوردها در زمینه ه��ای ریخته گری، تولید ف��والد، ُچدن 
و فل��زات غیرآهن��ی، ماش��ین آالت و تجهی��زات صنعت��ی وابس��ته، 
تصفیه  خانه  ه��ای صنعت��ی و خدم��ات صنعت متالورژی و ش��کل  دهی 
 فلزات در این نمایش��گاه در معرض بازدیدکنندگان قرار گرفته اس��ت.

در ح��وزه مع��دن و صنای��ع معدن��ی نی��ز م��واد معدن��ی فل��زی و 
غیرفل��زی، انواع زغال س��نگ و ُکک، مش��اوره و ژئوتکنیک، اکتش��اف، 
حفاری و اس��تخراج، ان��واع تجهیزات معدن، ماش��ین  آالت س��نگین، 
 ف��رآوری و پیمان��کاری مع��ادن ب��ه نمای��ش گذاش��ته ش��ده اس��ت.

دهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت 
و صنایع وابس��ته ت��ا نوزدهم مردادماه و از س��اعت 16 تا 22 در محل 
برگزاری نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان در جوار پل تاریخی 

شهرستان پذیرای عالقه مندان است.

وزیر انرژی ترکیه روز چهارشنبه اعالم کرد تحریم های آمریکا تأثیری 
بر تصمیم آنکارا برای خرید گاز از ایران ندارد.

به گزارش گروه بین الملل باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از ش��بکه 
خبری »آی24«، ترکیه به خرید گاز ایران ادامه خواهد داد.

پی��ش از ای��ن نی��ز رئیس جمه��ور ترکیه ب��ر ادامه خری��د گاز ایران 
تأکی��د کرده بود. اردوغان با اش��اره ب��ه اینکه باراک اوباما نیز پیش��تر 
درخواس��ت هایی را از وی ب��رای همراهی با تحری��م ایران مطرح کرده 
ب��ود، گفت: ما در زمان دول��ت قبلی آمریکا هم به اوبام��ا گفتیم که از 
ایران گاز می خری��م. اگر از ایران نخریم از کجا بخریم؟ اگر از ایران گاز 
نخریم در فصل زمس��تان چه کار کنیم؟ ش��هروندان مان اذیت خواهند 

شد. این موضوع را به ترامپ هم گفته ایم. فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه 
روز چهارش��نبه در گفت  وگویی رادیویی با بیان اینکه آنکارا همچنان به 
واردات گاز ای��ران ادام��ه خواهد داد، افزود: ترکیه ق��رارداد بلندمدت با 

تهران دارد که تا سال 2026 ادامه خواهد داشت.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه ش��نبه با انتشار پیامی در 
صفح��ه توییتر خود اعالم کرد: »تحریم های ایران به طور رس��می اجرا 
شده اند. این تحریم ها س��خت ترین تحریم هایی است که تاکنون اعمال 
ش��ده  اس��ت و در ماه نوامبر دور دیگری از این تحریم ها اجرایی خواهد 

شد.«
وی در ادامه نوش��ت: »هر کس��ی که با ایران تجارت داش��ته باش��د، 

نمی تواند با آمریکا مراوده تجاری داشته باشد. من خواهان صلح جهانی 
هستم و نه چیزی کمتر از آن!«

 رئیس جمهور آمریکا، 18 اردیبهش��ت خروج یکجانبه واش��نگتن از 
توافق هس��ته ای س��ال 2015 ایران موس��وم به »برجام« را اعالم کرد. 
توافق هس��ته ای ایران در س��ال 2015 در وین به امضای مقامات ایران، 
اتحادیه اروپا، چین، روس��یه، فرانس��ه، انگلیس، آمریکا و آلمان رس��ید. 
ترامپ همچنین اعالم کرد مجددا تحریم های گس��ترده ای را علیه ایران 
اعم��ال خواهد کرد. این تحریم ها پیش��تر و براس��اس توافق هس��ته ای 
ایران لغو ش��ده بود. خروج یکجانبه واش��نگتن از توافق هسته ای ایران 

با مخالفت گسترده دیگر طرف های حاضر در این توافق همراه شد.

ظرفیت تولید فوالد کشور تا پایان سال به 3۵میلیون تن می رسد

به رغم تهدید های واشنگتن

ترکیه به خرید گاز ایران ادامه می دهد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
پنجشنبه
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رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران خبر داد
قیمت ها در بازار خودرو نزولی شد

رئی��س اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودروی 
تهران از نزولی ش��دن قیمت ها در بازار خودروهای داخلی و وارداتی 

به دنبال اجرای بسته جدید ارزی دولت خبر داد.
س��عید موتمنی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار ک��رد: در چند روز 
اخیر قیمت ها در بازار خودرو نزولی ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه 
در همی��ن چن��د روز قیم��ت خودروهای داخلی به ط��ور میانگین 
18درص��د و خودروه��ای وارداتی نیز 6درصد کاهش یافته اس��ت، 
خاطرنشان کرد: دلیل نزولی شدن قیمت ها در بازار خودرو، معرفی 

و اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت است.
رئی��س اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودروی 
تهران ادامه داد: شاهد هستیم که با اجرای بسته جدید ارزی دولت، 
ن��رخ ارز در ب��ازار آزاد کاهش یافته که همین موضوع نیز کاهش��ی 

شدن قیمت خودرو در بازار را به دنبال داشته است.
وی اف��زود: البته تاکید می کنم که با وج��ود کاهش قیمت ها در 
ب��ازار خودرو، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی همچنان حبابی و 

غیرواقعی است و باید بیش از این کاهش یابد.
موتمن��ی با بیان اینکه اگر عرضه خودرو از س��وی خودروس��ازان 
مناس��ب باشد همچنان شاهد کاهش قیمت این محصوالت در بازار 
خواهیم بود، تصریح کرد: در خودروهای وارداتی نیز خودرو به اندازه 

کافی در بازار هست اما خریداری در این بازار وجود ندارد.
ب��ه گزارش ایس��نا، در چند م��اه اخیر قیمت خ��ودرو در بازار به 

صورت شدید و بی ضابطه ای افزایش یافته است.

فروش رنوی فرانسه به ایران با کاهش شدید 
به نصف رسید!

فروش رنوی فرانسه به ایران در ششمین ماه سال جاری میالدی 
نصف شد و به 5 هزار و 581 دستگاه رسید.

به گزارش  تس��نیم، شرکت خودروسازی رنوی فرانسه اعالم کرد 
در ششمین ماه س��ال جاری میالدی 5581 دستگاه از محصوالت 

خود را روانه بازار ایران کرده است.

فروش رنوی فرانسه به ایران در این ماه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل یعنی ژوئن 2017 افت 53درصدی داشته است. رنو در ژوئن سال 
 گذشته 12048دستگاه از محصوالت خود را روانه بازار ایران کرده بود.

در پی خروج آمریکا از توافق هس��ته ای و اعالم بازگش��ت تحریم ها 
علی��ه ایران، ف��روش این ش��رکت خودروس��از فرانس��وی در بازار 
ایران رو به کاهش گذاش��ته اس��ت. این ش��رکت فرانس��وی اعالم 
 کرده اس��ت از تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران پی��روی خواهد کرد.

بر این اس��اس مجموع ف��روش رنو به ایران در ش��ش ماهه 2018 
نیز نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قب��ل افت 10درصدی داش��ته 
و ب��ه 61354 دس��تگاه رس��یده اس��ت. در م��دت مش��ابه س��ال 
 2017 ف��روش رن��و در ای��ران 68365 دس��تگاه اعالم ش��ده بود.

رنو در س��ال 2017 میالدی 162 هزار و 79 دستگاه از محصوالت 
خ��ود را روانه ب��ازار ایران کرد. فروش رنوی فرانس��ه ب��ه ایران در 
این س��ال نس��بت به س��ال قبل از آن رش��د 49.3درصدی داشت. 
ف��روش رن��و به ایران در س��ال 2016 نیز نس��بت به س��ال قبل از 
 آن رش��د 110درص��دی داش��ت و به 108536 دس��تگاه رس��ید.
رنو در س��ال 2015 بالغ بر 51500، در سال 2014 بالغ بر 33هزار 
دس��تگاه و در س��ال 2013 بال��غ  بر 39ه��زار و 600 دس��تگاه از 

محصوالت خود را به ایران فروخته بود.

تعزیرات استان البرز: 
کشف انبارهای میلیاردی خودرو در کرج

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز گفت که اخیراً دو انبار خودرو در 
استان کشف شد که در یکی از این انبارها 31 خودروی هیوندای و 
در انبار دوم 11خودروی جک وجود داشت که ارزش یکی از انبارها 

9 میلیارد تومان بود اما ارزش انبار دوم هنوز برآورد نشده است.
علی اکب��ر مخت��اری اف��زود: مالکان با انب��ار کردن تع��دادی از این 
 خودروها از فروش امتناع کرده بودند که این تخلف محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه تعدادی از خودروها نیز تعهد تحویل 
داشته اما به مشتری تحویل نشده بود، ادامه داد: زمان تحویل برخی از 
این خودروها اس��فندماه بود ولی مالکان که به خریدار تعهد داشتند از 
 تحویل خودرو امتناع کرده بودند تا بتوانند وجه بیشتری دریافت کنند.
مدی��رکل تعزی��رات حکومت��ی البرز درخص��وص تخلف��ات ارزی در 
اس��تان نیز خاطرنش��ان کرد: تاکنون پنج پرونده تخلف ارزی توسط 
بانک های دی، توس��عه تعاون و کش��اورزی به تعزیرات البرز رس��یده 
 اس��ت ک��ه ارزش ای��ن پرونده ه��ا به 200 میلی��ارد تومان می رس��د.
این مسئول افزود: یکی از این پرونده ها به دریافت 10 میلیون یورو برای 
واردات کائوچو است؛ شرکت دیگری برای واردات مواد پالستیکی 2.5 
میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است؛ یک شرکت نیز برای واردات 
کاال 19 میلیون یوآن چین گرفته؛ یک شرکت بازرگانی دیگر برای واردات 
115 میلیارد وون کره جنوبی دریافت کرده و یک پرونده دیگر نیز مطرح 
 اس��ت که مجموع این دریافت ها معادل 200 میلیارد تومان می شود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در پرونده ه��ای مذکور اس��ناد گمرک��ی مبنی 
ب��ر واردات م��ورد نظ��ر ارائ��ه نش��ده اس��ت، ادام��ه داد: ای��ن 200 
میلی��ارد توم��ان ارز دولتی ی��ا در ب��ازار آزاد فروخته ش��ده یا صرف 
 واردات کااله��ای دیگری ش��ده و یا اصاًل کاالیی وارد نش��ده اس��ت.
مختاری ضمن تش��کر از این س��ه بانک در گزارش این تخلفات گفت: 
برای پرونده ها شعب ویژه ای تشکیل شده تا خارج از نوبت بررسی شوند.

رئیس سازمان ملی اس��تاندارد ایران اعالم کرد که با توجه به شرایط 
پیش روی صنعت خودروس��ازی در صورت حص��ول اطمینان از رعایت 
اس��تانداردهای  هشتادوپنج گانه خودرویی توسط خودروساز، این امکان 
وجود دارد که در مورد برخی اس��تانداردها که رعایت ایمنی آن ها ساده 

نیست، به مدت یکسال فرصت زمانی داده شود.
نیره پیروزبخت در گفت وگو با ایس��نا، در پاس��خ به اینکه با ش��رایط 
خاص��ی ک��ه صنعت خودرو طی س��ال ج��اری با آن پیش رو ش��ده و 
پیش بینی های��ی که در مورد این صنعت با توجه به تحریم های پیش رو 
می ش��ود و صحت این مطلب که آیا از سازمان استاندارد درخواستی به 
منظور مدارا با خودروسازان جهت رعایت استانداردهای هشتادوپنج گانه 
خودرویی ش��ده است یا خیر؟ بیان کرد: هنوز چنین مسئله ای از سوی 
هیچ بخش��ی به ما اعالم نشده است، اما سازمان استاندارد نیز جزئی از 
مجموعه دس��تگاه های کشور است و می دانیم که تحریم قطعات خودرو 
جزو تحریم های اولیه است و به تبع آن برای صنعت خودروسازی کشور 

مشکالتی را ایجاد می کند.

وی ادام��ه داد: موضوعی که به آن تاکید داریم این اس��ت که به رغم 
وجود مس��ائل و مشکالت پیش رو صنعت خودروس��ازی نباید کیفیت 
خودرو را کاهش دهد و صحبتی نیز با سازمان استاندارد مبنی بر اینکه 
از مواضع خود کوتاه بیاید، نش��ده اس��ت. رئیس سازمان ملی استاندارد 
ایران با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد نیز خود را با شرایط روز کشور 
منطبق می کند، گفت: به ش��رطی که خودروس��ازان تمام تالش خود را 
انجام دهند و به س��مت رعایت استانداردهای هش��تادوپنج گانه خودرو 
گام بردارند، درخصوص رعایت برخی استانداردها که رعایت ایمنی آنها 

ساده نیست می توانیم تا یک سال به آنها فرصت دهیم.
پیروزبخ��ت با بیان اینکه از تاریخ یکم دی ماه س��ال جاری س��ازمان 
مل��ی اس��تاندارد فعالی��ت خ��ود را به منظور بازرس��ی اس��تانداردهای 
هشتادوپنج گانه خودرویی آغاز می کند، اظهار کرد: ممکن است بازرسی 
برخی اس��تانداردها تا ابتدای دی ماه سال 1398 نیز به طول بینجامد و 
اگر مطمئن ش��ویم که خودرویی می تواند در طول مدت زمان بیشتری 
اس��تانداردهای مربوط��ه را رعایت کن��د، قطعا این فرص��ت در اختیار 

آن ه��ا قرار می گی��رد. وی ادامه داد: درخصوص رعایت اس��تانداردهای 
شصت وس��ه  گانه خودرویی که از ابتدای تیرماه س��ال جاری نیز اجرایی 
ش��د، یک مورد بود که اعالم ش��د که می تواند تا ابتدای دی ماه س��ال 
جاری اس��تانداردهای مربوطه را رعایت کند و این مس��ئله با اخذ تعهد 
مورد قبول س��ازمان استاندارد واقع شد و در زمان مقتضی قطعا کنترل 

الزم در ارتباط با آن صورت می پذیرد.
به گزارش ایس��نا، در حالی اجرای اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه 
خودرویی طی س��ه مرحله از سوی س��ازمان ملی استاندارد ایران کلید 
خورده اس��ت که ابتدای تیرماه س��ال جاری به عنوان دومین مرحله از 
اجرای طرح مذکور اعالم شده بود و خودروسازان مکلف بودند با رعایت 
63استاندارد تعیین ش��ده مجوز تولید عرضه به بازار دریافت کنند. این 
در حالی اس��ت که در مرحله اول اجرای طرح مذکور در ابتدای دی ماه 
سال گذشته 61 استاندارد توسط س��ازمان ملی استاندارد ایران تعیین 
ش��ده بود که 25 خودروی سواری و س��نگین جاده ای موفق به رعایت 

استانداردهای مربوطه نشدند و خط تولید آنها با توقف روبه رو شد.

خبر جدید پیروزبخت درباره استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی

با توجه به بازگشت تحریم ها و شناختی که از امکانات داخلی برای 
تامین قطعات باکیفیت وجود دارد، به نظر نمی رس��د اس��تانداردهای 
هش��تادوپنج گانه جدی��د قابلی��ت اج��را داش��ته باش��د. ب��ه گزارش 
خبرنگار پرش��ین خودرو، بی گمان صنعت خ��ودرو را نمی توان بدون 
صنایع وابس��ته و مکمل از فوالد و پتروش��یمی و نفت و گاز گرفته تا 
قطعه ساز و تایرساز در نظر گرفت؛ یعنی نمی توانیم بدون اینکه صنایع 
 مذکور را توس��عه دهیم حرف از به روز ش��دن صنع��ت خودرو بزنیم.

گاهی از یاد می بریم که یک خودرو از چه چیزهایی تش��کیل ش��ده، 
برخی فکر می کنند همه اتفاقات برای تولید یک سمند یا یک پراید در 
همان کارخانه خودروسازی رخ می دهد. گیربکس، بدنه، ترمز، موتور، 
س��یلندرها و ه��زاران قطعه دیگر به ظن برخی از دوس��تان در همان 
کارخانه خودروس��ازی تامین می شود. شاید در کشورهای صنعتی آن 
هم در برخی از برندها، آن هم برای تعداد محدودی از قطعات چنین 
امکانی وجود داش��ته باش��د اما در کش��ور ما قطعه ساز جدا از صنعت 
 خودرو تعریف ش��ده و نقش��ه و هدف مجزای خود را دنبال می کند.

یک��ی از دالی��ل ضعف صنعت خودروی کش��ور، ضعف قطعه س��ازان 

ایرانی اس��ت ک��ه نتوانس��ته اند خ��ود را هم��گام با صنع��ت خودرو 
 توس��عه دهند و به قولی از قطار تغییر و به روز ش��دن عقب مانده اند.

عبدال��ه بابایی، کارش��ناس صنعت خودرو در گفت و گ��و با خبرنگار 
پرشین خودرو، درخصوص فعالیت قطعه سازان در صنعت خودروسازی 
گفت: صنعت قطعه س��ازی م��ا باید خودش طراح باش��د؛ یعنی خود 
پیش��نهاد دهنده قطعه برای خودروی جدید باش��د. این نقطه ضعفی 
اس��ت که قطعه س��ازی ما را تحت تاثیر قرار داده است. وی ادامه داد: 
وقتی یک خودروساز یک پلتفرم جدید طراحی می کند، این قطعه ساز 
اس��ت که در مورد اج��زای مختلف خودروی جدید بای��د نظر داده و 
طراحی، تولید و فروش قطعه مورد نظر را ش��خصاً انجام دهد. به طور 
مثال چراغ خودرو را طراحی و به خودروساز معرفی کند تا خودروساز 
 براس��اس آن طراحی، طرح پلتف��رم خودروی خ��ود را طراحی کند.
ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو تصریح ک��رد: صنعت خ��ودروی 
ای��ران بس��یار مح��دود به س��مت و س��وی طراحی و ن��ه کپی کاری 
حرک��ت ک��رده اس��ت. یعن��ی عم��اًل قطعه س��ازان کم��ی داریم که 
 فرآین��د طراح��ی تا فروش را خودش��ان در دس��ت داش��ته باش��ند.

وی اف��زود: در تم��ام جه��ان وقت��ی خودروی��ی می خواه��د طراحی 
پیش��نهاد  م��ورد قطع��ات مختل��ف آن  از قطعه س��ازان در  ش��ود 
مجموعه ه��ای  توانمندی ه��ای  براس��اس  ت��ا  می ش��ود  گرفت��ه 
هم��کار خ��ودروی جدی��د س��اخته و ب��ا کمتری��ن مش��کل وارد 
 ب��ازار ش��ود این اتفاق در کش��ور م��ا به ط��ور کام��ل رخ نمی دهد.
بابایی خاطرنش��ان کرد: خوشبختانه در س��ال های اخیر خودروسازان 
ایران��ی روی طراح��ی پلتفرم ه��ای داخل��ی س��رمایه گذاری کرده اند 
و مطمئن��اً بس��یار بهت��ر خواه��د ب��ود اگ��ر این اتف��اق ب��ا توجه به 
توانمندی ه��ای داخلی پیش برود. یعن��ی خودرویی طراحی کنیم که 
قطعه س��از ایرانی بتوان��د لوازم آن را در داخل تولید و به خودروس��از 
 عرض��ه کن��د و م��ا را از مش��کالتی همچ��ون تحری��م جدا س��ازد.

این کارشناس صنعت خودرو درخصوص پلتفرم های داخلی و ورود به 
بازارهای خارجی گف��ت: چنانچه محصوالت داخلی که از پلتفرم های 
بومی تولی��د می ش��وند بتوانند اس��تانداردهای جهانی و اس��تاندارد 
خودروی��ی کش��ورهای ه��دف را پاس کنند، بی ش��ک م��ا می توانیم 

نیم نگاهی به بازارهای صادراتی داشته باشیم.

نمایش��گاه بین المللی خودروی مش��هد از دیروز آغاز ش��د و تا پایان 
جمع��ه 19 مردادماه، پذی��رای بازدیدکنندگان خواه��د بود. به گزارش 
زومیت، روز گذش��ته هجدهمین دوره  نمایش��گاه بین المللی مش��هد به 
ص��ورت رس��می آغاز به کار کرد. این نمایش��گاه که یک��ی از مهم ترین 
رویداد های خودرویی کش��ور به شمار می رود، فرصتی برای شرکت های 
خودرویی است تا جدید ترین محصوالت خود را در معرض نمایش عموم 

قرار دهند.
نمایشگاه خودروی مش��هد 1397 برخالف سالیان گذشته و با وجود 
اس��تقبال خوب بازدیدکنندگان و حضور پررنگ قطعه س��ازان، از رونق 
مناس��بی برخوردار نبود و جای خالی بس��یاری از خودروس��ازان دیده 

می ش��د. در حالی که ع��دم حضور برند ه��ای اروپای��ی و ژاپنی دنیای 
خودرو قابل پیش بینی بود، اما بس��یاری از شرکت های داخلی و چینی 
خودروی کشور نیز امسال در نمایشگاه خودروی مشهد حضور نداشتند؛ 
ش��رکت هایی اعم از کرمان خ��ودرو، کارمانیا، رامک خ��ودرو و مدیران 

خودرو بزرگ ترین نام های غایب صنعت خودروسازی کشور هستند.
اما در این بین ایران خودرو و سایپا با برپا کردن غرفه های بزرگ خود 
در س��الن های اختصاصی، حضور پررنگی در این رویداد داش��ته و جای 
خالی ش��رکت های دیگر را تا حدودی پر کرده اند. ش��رکت های س��ایپا، 
س��ایپا دیزل، پارس خودرو، چانگان، زامی��اد و برلیانس با حضور در یک 
س��الن در کنار نمایندگی های تامین قطع��ات و فروش، محصوالت این 

مجموعه  خودروس��ازی را در معرض نمایش عموم قرار دادند. در طرف 
دیگر نیز ایران خودرو در کنار نمایش خودروهای خود، به نمایش و ارائه  

اطالعات بیشتر درخصوص خودروهای هایما نیز می پردازد.
شرکت س��یف  خودرو تنها خودروس��از خصوصی حاضر در نمایشگاه 
خودروی مش��هد اس��ت که با رونمایی از دو خودروی شاسی بلند بیسو 
ت��ی 3 و ت��ی Bisu T3, T5( 5(، از فرص��ت ب��ه وجود آم��ده و عدم 
حضور بس��یاری از رقبای نامدار خ��ود، نهایت بهره را جهت جلب توجه 

بازدیدکنندگان برد.
عالقه مندان به خودرو در مش��هد می توانند تا جمعه  19 مردادماه در 

مقر نمایشگاه های بین المللی، از این رویداد دیدن کنند.

با توجه به آغاز تحریم ها

استانداردهای جدید خودرویی قابلیت اجرا ندارد

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی خودروی مشهد آغاز به کار کرد
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت که 3هزار و 700 
شرکت دانش بنیان در نقاط مختلف کشور فعالیت می کنند و هر 
روز به ش��مار این واحدها به خصوص در استان های بزرگ اضافه 

می شود.
به گزارش ایرنا، »سورنا ستاری« عصر 
سه شنبه در نشست شورای اداری استان 
مرک��زی در اراک، اف��زود: ش��رکت های 
دانش بنیان سال گذش��ته بیش از 600 
هزار میلی��ارد ریال ف��روش محصوالت 
داش��تند که این یک افتخ��ار بزرگ در 
 عرصه تولید کش��ور محس��وب می شود.
وی ادام��ه داد: اقتص��اد کش��ور ای��ران 
همچن��ان بر پایه فروش نفت اس��ت که 
باید ب��ا ایجاد چرخش در ح��وزه تولید 
و کارآفرینی و تکیه بر ظرفیت های بومی 
 از اقتص��اد تک محصول��ی فاصله گرفت.

مع��اون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری بیان ک��رد: با هزینه 
اس��تخراج هر بشکه نفت چهار یا پنج دالر و به قیمت فروش 50 
تا 60 دالری نمی توان اقتصاد کشور را در مسیر پویایی قرار داد و 

 باید بر پژوهش، فناوری و تبدیل ایده به عمل سرمایه گذاری کرد.
وی افزود: رش��د اقتصادی با فروش نفت حاصل نمی ش��ود بلکه 
با توس��عه ش��رکت های دانش بنیان، کارآفرینی و سرمایه گذاری 
ش��اخص های  می ت��وان  ش��خصی 
و  فع��ال  کش��ور  در  را  اقتص��ادی 
 زمین��ه اش��تغال مولد را فراه��م کرد.
و  مدی��ران  داش��ت:  اظه��ار  س��تاری 
مسئوالن دس��تگاه های اجرایی وظیفه 
در  را  کار  و  کس��ب  فض��ای  دارن��د 
نقاط مختلف اس��تان فراه��م کنند تا 
جوان��ان بتوانند ب��ا خالقیت های خود 
وارد عرص��ه ش��ده و زمین��ه توس��عه 
 همه جانب��ه کش��ور را فراه��م کنن��د.

وی گف��ت: محی��ط کس��ب و کار باید 
ب��ا ج��ذب س��رمایه گذاران داخل��ی و 
خارج��ی فراه��م ش��ود و در ای��ن امر 
خطیر نباید از درآمد نفتی اس��تفاده کرد چ��را که اگر پول نفت 
در مس��یر کارآفرینی جریان پیدا کند این فضا را در مدت زمانی 

کوتاهی به چالش می کشد.

سامس��ونگ الکترونیکس در نظر دارد تا برای کاهش وابستگی خود 
به کس��ب و کار گوشی های هوشمند و تراشه ها، 22 میلیارد دالر طی 

سه سال آینده سرمایه گذاری کند.
به گ��زارش زومی��ت، سامس��ونگ اعالم 
کرده است که طی س��ه سال آینده مبلغی 
حدود 22 میلیارد دالر در حوزه هایی نظیر 
خودروهای هوش��مند، ه��وش مصنوعی و 
همچنین شبکه  ارتباطی G5 سرمایه گذاری 
خواهد کرد. براساس اطالعات ارائه شده این 
برن��د در نظر دارد وابس��تگی درآمد خود از 
حوزه های��ی نظیر گوش��ی های هوش��مند و 

تراشه های حافظه را کاهش دهد.
همانطور که اش��اره کردیم، سامس��ونگ 
الکترونیکس در نظ��ر دارد تا بخش بزرگی 
از سرمایه 22 میلیارد دالری اختصاص یافته 
را در حوزه های��ی نظی��ر ه��وش مصنوعی، 

خودروهای هوش��مند و ارتباط مخابراتی 5 جی س��رمایه گذاری کند. 
این سرمایه گذاری تا سال 2020 میالدی انجام خواهد شد. البته نباید 
در این بین س��رمایه گذاری در حوزه  داروسازی و شیمیایی را فراموش 

کرد؛ البته بخش کوچکی از این سرمایه به صنایع شیمیایی اختصاص 
خواهد داشت.

سامس��ونگ عن��وان بزرگ ترین برن��د تجاری ک��ره  جنوبی را یدک 
می کشد. این ش��رکت کره ای بیش از 62 
زیرمجموعه دارد که گس��تره  فعالیت این 
برن��د را از بیم��ه ت��ا پارک ه��ای تفریحی 
ش��امل می ش��ود. در مجموع با احتس��اب 
س��رمایه گذاری های پیش��ین انجام شده، 
سامس��ونگ 161 میلی��ارد دالر طی س��ه 
سال برای توسعه خود صرف خواهد کرد. 
البته بنابر گزارش های منتشرشده نزدیک 
به 100 میلیارد دالر از مبلغ تعیین ش��ده 

صرف هزینه های سرمایه ای خواهد شد.
سامسونگ با سرمایه گذاری 22 میلیارد 
دالری خود در س��ه حوزه  مورد اشاره طی 
س��ه س��ال آینده بیش از 40 هزار فرصت 
ش��غلی را ایجاد خواهد کرد. فعالیت های سامس��ونگ در حوزه  خودرو 
از زمانی ش��تاب بیش��تری گرفت که این برند سال گذشته، هارمن را 

تصاحب کرد.

سرمایه گذاری سامسونگ در هوش مصنوعی، خودروهای هوشمند و 5G 37۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند

مردان و زنان غیور خطه کویری خراسان جنوبی دست به دست هم داده اند 
و در قالب تشکیل تعاونی ها به اشتغال پرداخته اند تا بگویند جهادگران اقتصادی 
در صحنه حضور دارند. به گزارش مهر، رقیه رحمتی راد گفت دردهای چندین 
ساله خراسان جنوبی بر کسی پوشیده نیست؛ دردهایی که بارها و بارها توسط 
رسانه ها بیان  شده و برای هیچ یک از مخاطبان تازگی ندارد چرا که این خطه 
سال هاس��ت که حرف شیرینی نداشته و تنها خشکسالی ها، مهاجرت و بی آبی 

را به چهره دارد.
ام��ا ای��ن روزها افرادی از همین خطه کویری به پا خاس��ته اند و برای مقابله با 
قهر طبیعت ورود کرده اند، ناگفته نماند برخی هم از س��ال های گذشته گام هایی 
برداشته اند که امروز به ثمر نشسته است. تکیه بر توان داخلی و اقتصاد مقاومتی 
تنها ابزار دست ش��ان بوده و در این مسیر قطعاً شمشیری برنده تر از توان مردمی 
وجود ن��دارد. مردمانی که هی��چ ندارند اما با حداقل داشته هایش��ان کارگاه های 
کوچکی راه انداخته اند و در دل روس��تاهای مختلف به اشتغال زایی پرداخته اند تا 
هم به سختی های روزگار پاسخی داده باشند و هم دشمن را در جنگ اقتصادی اش 
ناامید س��ازند. نمونه این تالش ها را می توان در روس��تای کوشه از توابع خوسف 
جس��ت و جو کرد. جایی که 15 هنرمن��د در تعاونی کوچکی گردهم آمدند و در 

رشته های مختلف بومی دیار خود به هنرمندی می پردازند.
جای��ی که انگیزه مردمانش س��رمایه 50 هزار تومان��ی را به 50 میلیون تومان 

رسانده  و هم و غمشان نیز رشته های منسوخ شده کوشه را احیا کرده است.
ب��ه هم��راه جمعی از خبرنگاران س��ری به ای��ن تعاونی می زنیم ت��ا از نزدیک 
موفقیت هایی را تماش��ا کنیم که دو س��ال برایش عرق ریخته ش��ده و به مرحله 

شکوفایی رسیده است.
توبافی برای گذران زندگی

یکی از اعضای این تعاونی بیان کرد: از چندین س��ال گذش��ته در رشته توبافی 
فعالیت داش��ته ام اما از دو سال اخیر در این تعاونی مشغول فعالیت شده ام. کنیز 
قاس��می با بیان اینکه روزانه دو حوله می بافم، اظهار کرد: به دلیل عدم دسترسی 
به بازار فروش، این حوله ها را به تعاونی می فروشیم. وی بیان کرد: حوله بافی برای 
بانوان خانه دار شغلی بسیار مناسب بوده چرا که در کنار خانه داری می توانند در این 
حرفه فعالیت کنند. قاسمی با اشاره به اهداف خود بیان کرد: تکیه بر توان داخلی 

و کسب درآمد از مهم ترین اهدافم برای ورود به این تعاونی بود.
عالقه شرط اول کارآفرینی

یکی دیگر از اعضای تعاونی هم در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: از یک 
سال گذشته در این تعاونی مشغول فعالیت هستم. فاطمه فورجانی که در رشته 
قالی بافی مش��غول فعالیت است، افزود: خوشبختانه درآمد رضایت بخشی در این 
رشته دارم. وی با بیان اینکه  در این تعاونی قالی های شش متری می بافیم، اظهار 

کرد: با توجه به عالقه ای که در این رشته داشتم، وارد تعاونی شدم.
فورجانی بیان کرد: باید زمینه ای برای فروش محصوالت در نظر گرفته شود تا 

تولیدات تعاونی نیز افزایش یابد.
بازار فروش »جاجیم« فراهم شود

یکی دیگر از اعضای این تعاونی هم بیان کرد: از دو س��ال گذش��ته در رش��ته 
جاجیم بافی در این تعاون مشغول فعالیت هستم. فاطمه بیگم رضایی با بیان اینکه 
جاجیم بافی قدمتی 200 ساله دارد، افزود: این رشته در روستای کوشه  فراموش 
شده بود که با این تعاونی جان گرفت. وی بیان کرد: از جاجیم در جاهای مختلفی 
مانند رومیزی دوخت س��ر مانتو، فرش، کیف و . . . اس��تفاده می ش��ود. رضایی با 
ابراز خرس��ندی از احیای این رشته منسوخ شده، اظهار کرد: باید بازار فروش این 
محصول فراهم شود. وی ادامه داد: در حال حاضر در این حرفه مشکل بازار داریم 

و محصوالت تولیدی به فروش نمی رسد.
احیای رشته های منسوخ شده

مدیرعامل این شرکت تعاونی هم با بیان اینکه ایجاد رونق در روستا از مهم ترین 

اهداف راه اندازی این تعاونی اس��ت، گفت: این تعاونی از دو سال با 50 هزار تومان 
سرمایه گذاری ایجاد شده است. علیرضا شهداد بیان کرد: در حال حاضر این تعاونی  
در ش��ش رشته شامل پارچه بافی، قالی بافی، سفال کری، جاجیم بافی، آهنگری و 
گوهرتراشی مشغول فعالیت است. وی بیان کرد: در این تعاونی تالش شده است 
رشته های منسوخ شده روستا را احیا کنیم که خوشبختانه موفق بوده ایم. شهداد 
بیان کرد: این تعاونی برای اولین بار به عنوان پایلوت در روس��تای کوش��ه سفلی 

اجرایی شده و اقدامات مطلوبی داشته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این تعاونی دارای 30 عضو است، گفت: همچنین 

برای 15 نفر اشتغال زایی کرده است.
اشتغال در خانه ای قدیمی

ش��هداد با اش��اره به س��نتی و قدیمی بودن مکان تعاونی بیان کرد: این مکان، 
منزل پدربزرگم بوده که تنها باهدف کمک به اشتغال در اختیار تعاونی قرار داده ام. 
دهیار روستای کوشه سفلی از فعالیت شش کارگاه در این تعاونی خبر داد و افزود: 

خوشبختانه توانسته ایم سرمایه در گردش را به 50 میلیون تومان برسانیم.
وی بیان کرد: نیروهای این تعاونی افرادی هستند که از سال های گذشته با این 
رش��ته ها آشنا بوده اما زمینه به کار گیری هنرشان وجود نداشته است. شهداد با 
اشاره به مشکالت پیش روی تعاونی بیان کرد: خوشبختانه در بازار فرش مشکلی 

نداریم چرا که دستگاه های داخلی حمایت می کنند.
تهیه مواد اولیه، مهم ترین چالش

مدیرعامل این شرکت تعاونی گران شدن مواد اولیه را از مهم ترین مشکل پیش 
رو دانست و افزود: کمبود مواد اولیه، تولید و فروش را کاهش داده است.

وی با بیان اینکه طی یک ماه گذشته درآمد هر هنرمند روزانه 12 هزار تومان 
بوده است، گفت: طی این روزها درآمد این هنرمندان به نصف تقلیل یافته است. 
ش��هداد اظهار کرد: تاکنون برای راه اندازی و س��ایر فرآیندها تس��هیالتی دریافت 

نکرده ام اما برای توسعه کارگاه ها نیازمند تسهیالت و حمایت هستیم.
وی با بیان اینکه ب��رای ارائه آموزش های رایگان به عالقه مندان آمادگی داریم، 

گفت: نمایشگاهی  در داخل تعاونی برای معرفی تولیدات برپا شده است.
فعالیت 34 تعاونی در خوسف

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوسف در این بازدید بیان کرد: در حال 
حاضر 34 تعاونی در خوسف فعال است. محمد کسایی با بیان اینکه این تعاونی ها 
دارای هزار و 352 عضو اس��ت، اظهار کرد: همچنین این تعاونی ها برای 377 نفر 

فرصت شغلی ایجاد کرده است.
وی سرمایه اولیه این تعاونی ها را 105 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تعاونی ها 

نقش شایسته ای در اشتغال زایی و رفع محرومیت ها دارد.
کس��ایی بیان کرد: تاکنون 600 میلیارد ریال تس��هیالت در حوزه تس��هیالت 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری به بانک های عامل معرفی شده است. وی با بیان 
اینکه شهرستان خوسف دارای 12 هزار و 672 نفر است، افزود: جمعیت بیکاری 

این شهرستان 577 نفر است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوس��ف بیان کرد:  همچنین میانگین 

تراکم جمعیت در استان 5.1 و در این شهرستان 1.7 است.
راه اندازی پنل دهکده هوشمند

رئیس ش��ورای اسالمی کوشه سفلی بیان کرد: مردم این روستا همت و تالش 
باالیی در اجرای برنامه های ما دارند. افس��انه کوشه بیان کرد: کوشه سفلی، اولین 

روستا در شرق کشور بوده که دهکده هوشمند در آن راه اندازی شده است.
بنا به گفته رئیس ش��ورای اسالمی کوشه س��فلی با راه اندازی این دهکده، هر 

منطقه از روستا مکان یابی می شود.
هنوز هم انسان هایی در کویر وجود دارند که توان خویش را باور داشته و برای 
شکوفایی آن گام های بزرگی برمی دارند. بدون شک هر قدم از سوی مردم موفقیتی 

برای نظام در مقابله با جنگ اقتصادی مردم رقم می زند.

گردهمایی برای کارآفرینی

س��ازمان تجاری س��ازی فن��اوری و اش��تغال از دو س��امانه جدی��د خود با 
کارکردهایی در حوزه محصوالت فناورانه و کارآفرینی رونمایی کرد.

به گ��زارش ایسنا، مس��ئوالن س��ازمان تجاری س��ازی فناوری و اش��تغال 
دانش آموخت��گان عص��ر روز سه ش��نبه همزم��ان با س��الگرد تاس��یس جهاد 
دانش��گاهی، از »س��امانه  تجاری س��ازی و تبادل فناوری )فن یوز(« و »سامانه 

مرجع مجموعه رویدادهای کارآفرینی جهاد دانشگاهی« رونمایی کردند.
ب��ه گفته محمدص��ادق بیجندی، رئیس س��ازمان تجاری س��ازی فناوری و 
اشتغال، »سامانه تجاری سازی تبادل فناوری )فن یوز( «می تواند مورد استفاده 
تمام کس��انی که به محص��والت فناورانه نیاز دارند و یا س��رمایه ای دارند که 

می خواهند در مسیر فناوری از آن استفاده کنند، قرار بگیرد.

رونمایی از دو سامانه جامع»فن یوز« و »مجموعه 
رویدادهای کارآفرینی جهاد دانشگاهی«

دریچــه

پنجشنبه
18 مرداد 1397

شماره 1133
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مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهور گفت آنچ��ه که زمینه های 
ظهور و بروز اقتصاد دانش بنیان را فراهم می کند، محیط کس��ب و کار 

مطلوب در هر منطقه و استان است.
به گ��زارش  مهر، س��ورنا س��تاری عصر 
سه ش��نبه در جلسه ش��ورای اداری استان 
مرک��زی در اراک، اظهار ک��رد: اگر محیط 
کس��ب و کار برای ب��روز خالقیت و نوآوری 
جوان��ان و صاحب��ان ای��ده و فک��ر فراه��م 
ش��ود و بدانن��د ک��ه می توانن��د در اقتصاد 
اس��تان ماندگار و تاثیرگ��ذار باش��ند، قطعا 
ب��رای ش��غل یابی ب��ه اس��تان های همجوار 

نخواهند رفت.
وی ادامه داد: اصول فکری در اس��تارتاپ 
و نحوه تامین منابع مالی گرفتن تسهیالت 
اقتص��اد  در  مال��ی  مناب��ع  نیس��ت، بلکه 
دانش بنیان از طریق س��رمایه گذاری تامین 

می ش��ود به صورتی که بتوان بخشی از سهام شرکت را به سرمایه گذار 
واگذار کرد.

مع��اون علم��ی و فن��اوری رئی��س جمهور با بی��ان اینک��ه اقتصاد 

دانش بنی��ان با اقتصاد نفتی و س��نتی متفاوت اس��ت، افزود: آنچه که 
باعث می ش��ود اقتص��اد دانش بنیان حرکت کند ای��ده و نوآوری خود 
کارآفرین اس��ت و نیازمند س��رمایه گذاری خطرپذی��ر در این اقتصاد 
اس��ت، اما در اقتصاد نفتی بدون هیچ گونه 

زحمتی دارایی کشور به فروش می رسد.
رش��د اقتصادی از دل کارآفرینی بیرون 

می آید
ستاری ادامه داد: اس��تخدام جوانان در 
واقع س��رکوب نوآوری، خالقیت و از بین 
رفتن اعتماد به نفس آنها اس��ت، در حالی 
که باید توجه داشت رشد اقتصادی از دل 
کارآفرینان بیرون می آی��د که فکر و پول 
خود را در این ش��رکت ها س��رمایه گذاری 

کرده اند.
وی ب��ا بی��ان اینکه کش��ورهایی که در 
وس��ط آب و جزیره مانند هس��تند، بدون 
هیچ منابع زیرزمینی به رش��د اقتصادی رس��یده اند، عنوان کرد: هیچ 
اقتصاد پیشرو در دنیا وجود ندارد که با تکیه بر منابع زیرزمینی رشد 

کرده باشد.

دوره »MBA« تخصص��ی حوزه مدیریت فرآیندهای کس��ب و کار از 
اول مهرماه در دانش��گاه امیرکبیر برگزار می شود. به گزارش  مهر، باتوجه 
به روند رو به رش��د BPM، افراد بس��یاری به فعالیت در این زمینه روی 

آورده اند. مدیران ارش��د بس��یاری فقدان آن 
را احس��اس کرده و کس��ب تخصص در این 
زمینه را برای مدی��ران میانی و اجرایی خود 
ال��زام کرده ان��د. از طرفی یکی از رش��ته های 
مدیریتی که در س��ال های اخی��ر در ایران با 
اقب��ال عمومی مدی��ران و کارآفرینان روبه رو 
ش��ده اس��ت، رش��ته MBA اس��ت. با رشد 
 BPM های تخصصی و ظهور دانشMBA
 MBA در میان رویکردهای مدیریتی، نیاز به
این حوزه نیز  احس��اس می ش��ود. در سطح 
جه��ان» BPM DAY « ها ب��ه منظور به 
اش��تراک گذاری تجارب ح��وزه» BPM « و 
توسط نمایندگان ABPMP برگزار می شود. 

در ه��ر» BPM DAY « یک نماینده از صنعت و یک نماینده از فضای 
 BPM دانشگاهی به ایراد سخنرانی در خصوص یک موضوع مشخص از

می پردازند.

در بخش دانش��گاهی حوزه های ن��و در  BPM معرفی و گزارش های 
جهانی ارائه می ش��ود. در بخش تجربی نی��ز در رابطه با متدولوژی انجام 
BPM در س��ازمان موردنظر، چالش ها و موانع پیش رو و راه های گذر از 
آن ها، برخی از خروجی های به دس��ت آمده 
 BPM و پیش��نهاداتی که در اج��رای بهتر
دارند بحث می ش��ود. از خرداد ماه سال 96 
 BPM تا به حال  9 جلسه از این نشست ها
DAY ب��ه هم��ت نمایندگ��ی انحص��اری 
انجم��ن بین الملل��ی مدیری��ت فرآیندهای 
کس��ب وکار در ای��ران برگزار ش��ده اس��ت. 
دهمین BPM DAY با ارائه بخش علمی 
دکتر اکبر اصفهانی پور، ریاس��ت دانش��کده 
صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر به معرفی 
 MBA و رونمایی از BPM  دروس ح��وزه
تخصص��ی BPM خواهن��د پرداخت. این 
دوره با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و 
نمایندگی انحصاری انجمن بین المللی مدیریت فرآیندهای کسب وکار در 
ایران که به عنوان یک مرکز رشد در دانشگاه علم و صنعت  برگزار شد از 

اول مهرماه در دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد.

دوره »MBA« تخصصی حوزه مدیریت فرآیند کسب و کار برگزار می شودمحیط کسب و کار مطلوب زمینه ساز ظهور اقتصاد دانش بنیان است

نتفلیک��س ب��ا تاریخ نزدیک به 20 س��اله  خود به یک��ی از باارزش ترین و قابل 
احترام ترین بازیگران بازار کسب وکار تبدیل شده است. نتفلیکس تاریخچه ای بیش 
از 20 سال دارد و از همان روزهای ابتدایی تا30 سال، در سیلیکون ولی مشغول به 
فعالیت بوده است. بیل تیلور نویسنده  مجله  کسب وکار هاروارد این شرکت را منبع 
آموزشی اش برای یادگیری اس��تراتژی، فناوری و فرهنگ سازمانی در کسب وکار 
می داند. او معتقد است رهبران و مدیران دیگر شرکت ها نیز می توانند با نگاه به این 
شرکت ، نمایی از آینده  رقابت در دنیای کسب وکار را مشاهده کنند. اگرچه برخی 
آمارهای سال گذش��ته حاکی از کاهش ثبت نام های کاربران جدید در نتفلیکس 
بوده اند، اگر جایزه  اس��کاری برای کارایی کس��ب وکارها وجود داش��ت، نتفلیکس 
بس��یاری از جایزه های آن را درو می کرد. این ش��رکت را می توان معادل سازمانی 
تایتانیک یا ارباب حلقه ها دانس��ت. در بخش افزایش س��رمایه آنها با سابقه ای در 
حدود 20 سال، به سهم بازار 165 میلیارد دالری رسیده و باالتر از دیزنی باسابقه 
قرار دارند. در بخش تاثیرگذاری فرهنگی آنها حدود 112 نامزدی جایزه  امی دارند 
که بیش از هر رقیبی در صنعت رسانه است. رقیب آنها HBO است که به مدت 
17 سال در صدر این فهرست قرار داشت. اعتبار مدیریتی نتفلیکس نیز به قدری 
اس��ت که تنها یک اسالیدشو س��اده از فرهنگ سازمانی و قوانین آنها بیش از 18 
میلیون بار در اینترنت بازدید می ش��ود.به هرحال موفقیت های نتفلیکس در مدت 
فعالیت نشان می  دهد که روش های مدیریتی و رقابتی آنها، منبعی آموزشی برای 
دیگر فعاالن اکوسیس��تم اس��ت. در ادامه به بررسی سه ویژگی اصلی این شرکت 

می پردازیم که در هر سازمانی قابل اجرا است.
ترکیب ابرداده با ایده های بزرگ

نتفلیک��س را می ت��وان یک��ی از غول های دنیای فن��اوری نامید ک��ه آنالیزها، 
نوآوری های پخش دیجیتال و الگوریتم های آنها، روش مش��اهده  فیلم و س��ریال 
را در مردم تغییر داده اس��ت. س��رویس های این ش��رکت همیشه در خدمت یک 
نگرش جامع بوده اند. آنها به دنبال شکل دادن به آنچه که مردم می بینند بوده اند. 
به بیان دیگر نحوه  مش��اهده محتوا توس��ط کاربر مدنظر نبوده و تزریق محتوای 
مورد نظر هدف نهایی بوده اس��ت. این شرکت اطالعاتی ارزشمند از 125 میلیون 
کاربر خود و عادت های تماشای محتوای ویدئویی توسط آنها دارد. این اطالعات از 
فیلم ها و سریال هایی که کاربران دوست داشته یا نداشته اند، مدت زمان مشاهده  
یک قس��مت از یک س��ریال یا حتی بحث پیرامون آن جمع آوری می ش��ود. این 
سیستم قوی داده، یک سیستم اجتماعی غنی ایجاد کرده که فیلم ها و سریال های 
مش��اهده شده توس��ط کاربران را تحت تاثیر قرار می دهد. در تعریف ساده فیلم و 
سریال پیشنهاد شده به کاربر، براساس عالقه مندی های قبلی او و همچنین آمار 

عالقه مندی کاربران کل سیستم خواهد بود.
رید هستینگز، مدیرعامل کنونی و موسس نتفلیکس در سال 2005 و زمانی که 

شرکت تنها 3.5 میلیون کاربر داشت در این مورد گفت:
مش��کلی که ما در صدد حل کردن آن هس��تیم، تغییر انتخاب های کاربران به 
نحوی است که همیشه جریانی ثابت از محتوای مورد عالقه برای شان پخش شود. 

ما پلتفرمی به آنها عرضه می کنیم تا سلیقه  خود را نیز وسیع تر کنند.
این زاویه  دید از همان ابتدا نتفلیکس را هدایت می کرده و نشان دهندهی ارزش 
ایده های بزرگ برای موفقیت کس��ب وکارها اس��ت. به بی��ان دیگر دلیل موفقیت 
فناوری در نتفلیکس، در خدمت بودن آن برای تحقق یک استراتژی رقابتی بوده 

است.
ساختارشکنی

نتفلیکس را می توان کتابی مرجع در توضیح ساختارش��کنی در سیلیکون ولی 
دانست. یک تازه وارد که منطق کل صنعت فعالیت خود را تغییر داد. اما نکته  مهم 
در مسیر حرکت این شرکت در طول دو دهه  گذشته، ساختارشکنی های داخلی در 

مسیر تحقق ماموریت شرکت بوده است. نتفلیکس با یک ایدهی کامال ساده شروع 
به کار کرد. ایده  آنها ارسال DVD فیلم و سریال از طریق پست بود که در کنار 
کاهش قیمت، باعث از بین رفتن کسب وکار بالک باستر شد. سپس این شرکت از 
صنعت پست به پخش محتوای ویدئویی به صورت دیجیتالی تغییر شکل داد. امروز 
نتفلیکس بیش از همه به سلطه بر بازار تولید محتوا معروف است. آنها تنها در سال 
جاری میالدی رقمی حدود 12 میلیارد دالر بر بخش تولید برنامه هزینه خواهند 
کرد. حرکت های اخیر نتفلیکس نش��ان می دهد آنها ب��ار دیگر با تغییر قوانین و 
اصول خود در حال وارد شدن به صنعتی جدید هستند. آنها در همین مدت کوتاه 
فعالیت، بس��یاری از استانداردهای پخش فیلم و سریال را تغییر داده اند. از تغییر 
روند پخش قسمت های سریال ها تا نحوه  بررسی و آنالیز مخاطبان احتمالی در این 
سال ها توسط نتفلیکس متحول شده اند. این شرکت در هر مرحله از نوآوری های 
گفته شده، با شک و احتماالت زیاد از بیرون از شرکت و نیاز به بررسی های عمیق 
از داخل روبرو بوده اس��ت. درس کاربردی این حرکت ها برای شرکت ها و رهبران 
مشابه آن است که هیچ نوآوری و ساختارشکنی را با بررسی موفقیت های گذشته 

و دانش قبلی خود به کار نگیرید. هر نوآوری نیاز به برنامه ریزی خاص خود دارد.
استراتژی به معنای فرهنگ

اکثر بررسی های ظهور، رش��د و تغییرات ساختاری نتفلیکس، روی استراتژی 
و فناوری این ش��رکت متمرکز هس��تند، اما نکته  مهم در مورد رید هس��تینگز و 
همکارانش این است که آنها از همان روزهای ابتدایی به همان اندازه که به فناوری 
و پخ��ش محتوا اهمیت داده اند، به مردم و فرهنگ نیز توجه داش��ته اند. در طول 
سال های فعالیت، نتفلیکس تالش کرده تا فرهنگ سازمانی و نحوه  اداره شرکت را 
همس��و با اهدافش در سلطه بر بازار انجام دهد. آنها در همهی مراحل از استخدام 
و تعهد به کارمندان، تصمیم گیری و اش��تراک اطالعات و حتی قوانین تعطیالت 
در شرکت، روش های مختلف را طراحی و بازطراحی کرده اند. هدف نهایی اتصال 
اهداف شرکت در بازار با مدیریت محیط کار بوده است. این شرکت سال گذشته 
بیانی��ه  ماموری��ت و مدیریت خود را به روز کرد. این س��ند، اصول، سیاس��ت ها و 
روش های کاربری شرکت را با توجه به فاکتورهای انسانی مدیریت توضیح می دهد. 
نکته قابل توجه در این سند، زبان تیز و قاطعانه  آن است. به نظر می رسد هیچ یک 
از اصول جاری در شرکت های دیگر در نگارش متن این بیانیه لحاظ نشده است. 
در ابتدای بیانیه آمده است: بسیاری از شرکت ها جمالتی برای توصیف ارزش های 
شرکت دارند، اما این ارزش های نوشته شده عموما مبهم بوده و فراموش می شوند. 

ارزش های واقعی یک شرکت در ترفیع و اخراج کارمندان نهفته است.
س��وال مهم اینکه چه کس��انی در نتفلیکس ترفیع گرفته و تشویق می شوند؟ 
بیانیه در این مورد می گوید: شما باید آنچه که به نظرتان می رسد و برای نتفلیکس 
مفید اس��ت عنوان کنید. حتی اگر نظر شما ناراحت کننده باشد باز هم باید آن را 
ابزار کنید. یک فرد موفق در نتفلیکس نس��بت به وضعیت موجود انتقاد دارد. او 
تصمیمات دشوار را بدون ناراحتی اتخاذ می کند. در نهایت این فرد در جست وجوی 

حقیقت از تغییر استقبال می کند.
نکته حیاتی این بخش برای ش��رکت های دیگر آن اس��ت که برای خاص بودن 

و ایجاد تغییر در صنعت، باید رفتار و فرهنگ منحصر به فرد خود را کشف کنید.
در نهایت باید به این نکته اش��اره کرد که موفقیت در کسب وکار، به هیچ وجه با 
پیگیری و مطالعه  یک شرکت به تنهایی امکان پذیر نخواهد بود. نمونه این تغییرات، 
شکس��ت های بزرگ جنرال الکتریک است که زمانی مدل آرمانی کسب وکار بود. 
به هرحال نتفلیک��س در حال حاضر با جذب روزاف��زون مخاطب و موفقیت های 
متوالی، به منبعی آموزش��ی برای کسب وکارها تبدیل شده و تصمیم های مدیران 

آن، می تواند راهگشای دیگر فعاالن صنعت باشد.
HBR/zoomit: منبع

چندی پیش اپل توانسـت به سـلطنت اسـپاتیفای در آمریکا پایان دهد چرا که این سرویس موفق شد در بازار 
آمریکا، تعداد کاربران پولی بیشـتری را به خود اختصاص دهد. حال مدیرعامل اپل اعالم کرده از وضعیت استریم 

آنالین موسیقی نگران شده چرا که این هنر به کامپیوتر ها وابستگی شدیدی پیدا کرده است.
به گزارش دیجیاتو، تیم کوک در این باره گفت که دیگر اثری از انسـان در موسـیقی به چشـم نمی خورد چرا که 
اکنون موسـیقی به دنیایی از بیت ها و بایت ها تبدیل شـده و هنری در آن وجود ندارد. وی در ادامه  صحبت هایش 

اعالم کرد که کمپانی کوپرتینویی با اپل موزیک به دنبال درآمد نیست.
این اظهارنظر کوک، به اسـپاتیفای اشـاره دارد چرا که این سـرویس به تازگی سـعی کرده در پلی لیست هایش 

انتخاب انسانی را مدنظر قرار دهد و دیگر آنها را براساس الگوریتم های مختلف تهیه نکند.
همانطور که می دانید اسـپاتیفای و اپل موزیک رقیب یکدیگر به شـمار می روند، اما تفاوت این دو سـرویس در 
اینجاست که کمپانی کوپرتینویی، یک شرکت بزرگ است که هر فصل میلیارد ها دالر درآمد دارد و به تازگی یک 
تریلیون دالر ارزش گذاری شـده اما اسـپاتیفای سرویسی به شـمار می رود که هنوز به سوددهی آنچنانی نرسیده 
اسـت. به همین دلیل اسـت که تیم کوک در ادامه صحبت هایش گفته که اپل با سـرویس موسیقی آنالین خود به 
دنبال سـودهی و درآمد نیسـت و برای پول وارد این بازی نشـده است. البته سال گذشـته همین کمپانی از قبال 
همین سـرویس، 3۰ میلیون دالر درآمد داشـته و مسـئولین این شـرکت امیدوارند تا سـال 2۰21 میالدی درآمد 

اپل موزیک به ۵۰ میلیارد دالر برسد.
البته اپـل برگ برنده ی دیگری هـم در این رقابت دارد چرا که این برنامه به صـورت پیش فرض روی میلیون ها 
آیفون و آیپد نصب می گردد. از طرف دیگر اسپیکر هوشمند هوم  پاد نیز کاربرانی را به سرویس اپل موزیک اضافه 
می کند. با این وجود به نظر می ر سد اسـپاتیفای هم قصد دارد به بازار اسـپیکرهای هوشـمند وارد شـود اما هنوز 

جزئیاتی رسمی از آن منتشر نشده است.
 

نتفلیکس الگویی برای کارشناسان و فعاالن کسب و کار

 تیم کوک: با اپل موزیک
به دنبال درآمد نیستیم

نگــــاه

مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش 
با تاکید بر اهمیت مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزی گفت: این مسابقات 
نق��ش عمده ای در مهارت آموزی و کارآفرینی جامعه دارد. به گزارش خبرنگار 
ایرنا، علی رمضانی - در نشس��ت تشریح سی و ششمین مسابقاتی که از آن با 
نام جشنواره یاد می شود، گفت: این مسابقات امسال با حضور 6میلیون و 174 
 هزار دانش آموز و 451 رشته در مرحله منطقه ای و استانی برگزار شده است.

وی ادامه داد: مرحله کشوری مسابقات امسال در تهران و به میزبانی اردوگاه 
ش��هید باهنر از 18 تا 22 مرداد در بخش پسران و 25 تا 29 مرداد در بخش 

دختران، میزبان عالقه مندان است.

نقش مسابقات فرهنگی و هنری 
دانش آموزی در  توسعه کارآفرینی



خدمات مشتریان شخصیت یک شرکت است و ارائه  مناسب آن اولین 
قدم برای موفقیت به حس��اب می آید. با این روش ها خدمات مش��تریان 

خود را ارتقا دهید.
خدمات مش��تری فرآیند تضمین رضایت مش��تری با یک محصول یا 
خدمات اس��ت که اغل��ب هنگام انجام یک معامله برای مش��تری مانند 

فروش یا خدمت رسانی انجام می شود.
این فرآیند، ارائه  خدمات به مش��تریان، قبل، در طول و پس از خرید 
اس��ت. موفقیت این تعامالت، کامال وابسته به کارکنان است که بتوانند 
خود را به شخصیت مهمان یعنی مش��تری نزدیک کنند. سازمان هایی 
که خدمات مشتریان خود را خوب ارزیابی می کنند، احتماال در آموزش 
کارکنان نسبت به سازمان های متوسط هزینه  بیشتری صرف می کنند یا 
برای دریافت بازخورد، از مصاحبه و تماس با مشتریان استفاده می کنند.
در فروش کلی یک شرکت، خدمات مشتریان نقش مهمی در توانایی 
س��ازمان در تولید درآم��د دارد. از این منظر، خدمات مش��تری باید به 
عنوان بخش��ی از رویکرد کلی برای بهبود سیس��تماتیک یک شرکت یا 

سازمان استفاده شود.
ی��ک تجربه خدمات خوب مش��تری می تواند کل ادراک مش��تری را 
نس��بت به س��ازمان تغییر دهد. هر ش��رکت موفقی همواره این دغدغه 
را دارد ک��ه چگون��ه تجربه  ارائه خدم��ات بهتری را برای مش��تریانش 
فراه��م آورد. موارد زیر، روش ها و راه حل های دیجیتالی وابس��ته به آنها 
هس��تند که به ما کمک می کنند ت��ا قابلیت های ارائه خدمات را به نحو 

چشمگیری افزایش داده و قابلیت های جدیدی ایجاد کنیم.
1-آزادی سهولت در کار را برای مشتریان فراهم کنید

ش��اید برداش��تن گوش��ی تلفن و تم��اس گرفتن به یک فروش��گاه و 
پرس��یدن چند سؤال، کار سختی برای شما نباشد، اما برای عده  زیادی 
از مردم این گونه نیس��ت.  دلیل این مس��ئله چه درون گرا بودن آن ها و 
بی عالقگی به ش��روع مکالمه تلفنی باش��د و چه کار در دفتر شلوغی که 
در آن نمی توان تماس ش��خصی گرفت یا برای گرفتن شماره به زحمت 
افتاد، مجبور شدن به تماس کاری برای بعضی ها اختاللی جدی است.

اما داشتن یک پلتفرم گفت وگوی زنده در وب سایت، تمامی این موانع 
را به طور کامل برمی دارد. ابزارهای گفت وگوی زنده این امکان را فراهم 
می کنند تا پاس��خ های س��ریع و درس��ت را دقیقاً از منبع به مشتریان 
بدهید و این ابزارها شیوه  ارزانی برای بهبود تجربه  ارائه  خدمات هستند.

ابزاره��ای خ��وب فراوان��ی، ازجمل��هSnapEngage  نرم افزار چت 
و گفت وگوی س��ازمانی برای کس��ب وکارهاو Drift پلتف��رم بازاریابی 
گفت وگو وجود دارد. البته Intercom پلتفرم دریافت پیام مشتری نیز 
ابزار بس��یار موفقی در این زمینه اس��ت، چراکه به خوبی طراحی شده و 
دسترس��ی مناس��بی به داده های چگونگی تعامل برقرار کردن با مردم 

و مشتریان دارد.
2-اجتماعی شوید

تاکنون تقریباً هر ش��رکتی این نکته را دریافته اس��ت که برای رقابت 
باید در شبکه های اجتماعی حضور داشته باشد. بااین حال، این کار برای 

تعداد زیادی از آن ها صرفاً به معنای نوشتن اطالعات پایه در فیس بوک و 
حفظ آن به عنوان یک صفحه ایستا است.

اس��تفاده از صفحه های شبکه های اجتماعی شرکت تنها به عنوان انبار 
اطالعات، کاری اشتباه است و باید ماهیت اجتماعی و در دسترس عموم 

بودن آن ها را در نظر گرفت و با مشتریان به اشتراک گذاشته شوند.
اگر به طور مرتب و دائم از خروجی های ش��بکه های اجتماعی تان برای 
برقراری تعامل با مش��تری ها اس��تفاده نمی کنید، حداکثر استفاده را از 
این ابزارهای ارزشمند نمی برید. به عنوان مثال ظرف چند سال گذشته، 
توییت��ر ویژگی های فراوانی را عرضه کرده اس��ت که این فرآیند را برای 
برندها کارآمدتر می س��ازد ک��ه ازجمله می توان به توانایی درخواس��ت 
حس��اب های تأییدش��ده و تخصیص امکان��ات ویژه ای ب��ه برندها برای 

پشتیبانی از مشتریان اشاره کرد.
بی��ن س��ال های 2013 و 2014، مش��تریانی که برای پش��تیبانی، از 
اکانت توییتر برندها اس��تفاده کرده اند 70درصد رشد داشته اند و از آن 

زمان، این رقم در حال افزایش است.

مش��تری های ام��روزی برای برق��راری ارتباط با خانواده، دوس��تان و 
همچنین ش��رکت ها از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. شرکت ها 
نیز در پاس��خ به این امر سرمایه گذاری های شان در شبکه های اجتماعی 

به عنوان یک کانال پشتیبانی مشتری را افزایش داده اند.
متخصصان تحویل و توس��عه  نرم افزاره��ای کاربردی، اکنون ابزارهای 
بی شماری در اختیار دارند که به آن ها کمک می کند تا فرآیندهای مرکز 
 Social( تماس را به مدیریت ارتباط با مشتری در شبکه های اجتماعی
Customer Care( بیاورن��د، اما این ابزارها تنها کانال های اجتماعی 
پشتیبانی هستند که برندها آن ها را به طور مستقیم مدیریت می کنند.

ب��ه عنوان مثال با اس��تفاده از س��رویس Buffer- پلتف��رم مدیریت 

رس��انه های اجتماعی- می توانید تمامی شبکه های اجتماعی شرکت را 
مدیریت کنید، چراکه این سرویس به ما اجازه می دهد تا مطالب را برای 
آینده برنامه ریزی کرده و از یک واس��ط به چندین حس��اب شبکه های 

اجتماعی دسترسی داشته باشیم.
بااین وجود، هزاران انجمن اجتماعی دیگر هم وجود دارد که مشتری ها 
در آن ها گردهم می آیند. برندها باید خود را برای روزی آماده کنند که 
شرکت های شان، خدمات به مش��تریان را در انجمن های اجتماعی ارائه 

دهند که مالک شان نیستند.
3-روی طراحی وب واکنش گرا سرمایه گذاری کنید

هن��وز ه��م برنده��ای بس��یار زی��ادی وج��ود دارد ک��ه از صفحات 
وب رسپانس��یو موبایل اس��تفاده نمی کنند، اما تقریباً یک دهه می شود 
که مشتری های ش��ان در فضای تلفن های همراه زندگی می کنند. آن ها 
انتظار دارند تجربه  بس��یار بهتری از گشت زدن ش��ان در اینترنت داشته 

باشند.
مرور وب سایت غیر واکنش گرایی که در آن افراد دائماً مجبور هستند 
برای خواندن مطالب یک صفحه آن را گرفته و مطالبش را بزرگ کنند، 

تجربه  منفی ارائه خدمات برای بازدیدکنندگان است.
بیش��تر س��ازندگان وب س��ایت ها و راهکارهای تجارت الکترونیک با 
طراحی واکنش گرا و رسپانس��یو ارتباطی جدایی ناپذیر خواهند داشت. 
اگ��ر در حال ایجاد یک راهکار مشتری پس��ندتر هس��تید، می توانید از 
س��رویس دهنده ای مانند HTML Burger  استفاده کنید. این ابزار 
به ش��ما کمک کند تا طراحی صفحه  وب ایستای خودتان را در یک کد 

واکنش گرا قرار دهید.
4-پایگاه دانش جامعی در وب سایت تان بسازید

خ��ود خدمات ده��ی ی��ا خودآم��وزی )Self-Service( مش��تریان 
مس��یر پیش روی حال و آینده است. چند س��ال پیش نتیجه پژوهش 
شرکت ZenDesk )ش��رکت نرم افزاری خدمات مشتریان( نشان داد 
که  50 درصد مشتری ها بر این باور هستند که داشتن راهی برای حل 
کردن مشکل محصولی که توسط خودشان آسیب دیده، مهم تر از رفتن 

به سراغ نمایندگی های پشتیبانی مشتریان است.
به کارگی��ری ی��ک درگاه خ��ود خدمات دهی در وب س��ایت می تواند 
رضایت مش��تری ها را افزایش داده و به خریداران کمک  کند تا موفقیت 
بیشتری در کار با محصول ش��ان داشته باشند که احتمال خرید مجدد 
Hel -  نن ها را افزایش می دهد. بیش��تر نرم افزارهای پش��تیبانی مثل
Scout اج��ازه را خواهد داد که به راحت��ی صفحه هایی برای خودیاری 

مشتریان ایجاد کنید.
روزهایی که س��ؤال های مرتبط به پش��تیبانی محص��ول را با جیمیل 
پاسخ می دادید، سپری شده اس��ت. امروزه مشتری ها انتظارات بیشتری 
از تجرب��ه ارائه  خدمات ش��ان با گزینه های مختلف��ی ازجمله خودیاری، 
گفت وگوی زنده، ایمیل و تلفن دارند. خوشبختانه، مجبور نیستید همه 
را خودتان بس��ازید چراکه همین االن هم راه حل های بزرگی در اینترنت 

وجود دارد.

درس هایی از 7کمپین برتر بازاریابی و 
تبلیغات در شبکه های اجتماعی- بخش سوم

در بخش اول و دوم به چهار مورد از ایده های کمپین ش��بکه های 
اجتماع��ی از برنده��ای برت��ر اش��اره کردیم، ح��ال به ادام��ه آنها 

می پردازیم.    
برگر کینگ: برابری برای همه

برندی مانند برگر کینگ همیشه امکان ساخت تبلیغات خوشمزه 
و دلرب��ا را دارد. ب��ا این ح��ال آنها در این کمپی��ن به جای نمایش 
صحنه هایی از تهیه برگرهای ش��ان به س��راغ انتقال پیامی سیاسی 

رفته اند. 
اجازه دهید ابتدا در مورد پیشینه پیام سیاسی برگر کینگ اندکی 
صحبت کنیم. در اواخر سال 2017 قانون بی طرفی شبکه در آمریکا 
از سوی کنگره با قانونی تازه جایگزین شد. براساس قانون بی طرفی 
ش��بکه همه ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی بایستی به صورت 
کامال بی طرفانه نس��بت به محتوای مختلف برخورد نمایند. به این 
ترتیب اعمال تبعیض به نفع یا ضرر محتوایی خاص با پیگرد قانونی 
مواجه می شد. در اوایل سال 2018 برند برگر کینگ از همین اتفاق 
نهایت اس��تفاده را ب��رد. آنها با ارجاع مخاطب ب��ه این حادثه قصد 
اثبات هدف اصلی برندش��ان در دنیای کسب وکار را داشتند: برابری 
برای هم��ه. به منظور انتقال این پیام ب��رای مخاطب آنها ویدئویی 

ویژه را تهیه و در شبکه های اجتماعی بارگذاری کردند.
در ویدئوی برگر کینگ ابتدا از افراد در مورد قانون بی طرفی شبکه 
س��وال می شد. تمام افراد از پاس��خ به چیستی این قانون درماندند. 
س��پس تیم شرکت به س��راغ ایده ای جالب برای بیان چیستی این 
اصل به زبانی س��اده رفت. بر این اس��اس آنها در یک مرکز فروش 
غرفه فس��ت فود راه اندازی کردند. کارمندان غرفه به هنگام تحویل 
سفارش به مشتریان تبعیض های عجیبی را قرار می دادند. به عنوان 
مثال به دلیل چاقی یکی از مشتریان همبرگرش با یه دقیقه تاخیر 
تحویل داده ش��د. در پایان از افرادی که مورد تبعیض قرار گرفتند 
پیرامون تجربه شان سوال می شود. در نهایت نیز لغو قانون بی طرفی 
ش��بکه با ارجاع به رفتار تبعیض آمیز فروش��ندگان فس��ت فود برای 
مخاطب توضیح داده می ش��ود. ش��عار پایانی برگر کینگ نیز تحت 
عن��وان حمایت از برابری برای همه در پایان ویدئو بر صفحه نمایان 

می شود.
مک دونالد: مک گران قیمت

بی تردید همه کس��انی ک��ه عالقه مند به محص��والت مک  دونالد 
هس��تند با همبرگر »مک بزرگ« آش��نایی دارند. با این حال شاید 

کمتر کسی در مورد »مک گران قیمت« چیزی شنیده باشد. 
اگر از عالقه مندان به همبرگر مک بزرگ هس��تید شاید شانس با 
شما یار بوده و یک جواهر 18 قیراطی را صاحب شوید. این کمپین 
در اوایل س��ال 2018 برگزار شد و برای کسب شانس بردن جواهر 
مخصوص فقط کافی بود واژه Vow را برای حس��اب رس��می مک 
دونالد توییت کنید. نحوه کار نیز بس��یار راحت بود. در واقع ش��ما 
بای��د هش��تگ BlingMacContest را در پایان توییت تان درج 

می کردید.
کمپی��ن مک دونالد به دلیل تعیین جایزه گران قیمت و ش��رایط 
آسان ش��رکت در قرعه کش��ی طرفداران بس��یار زیادی در سراسر 
دنیا پی��دا کرد. در حقیقت بیش��تر موفقیت ای��ن کمپین به دلیل 
توسعه چش��مگیر شبکه های اجتماعی بود که پیش زمینه مشارکت 
همگانی عالقه مندان را فراهم کرد. شاید ایجاد رقابتی در شبکه های 
اجتماعی برای فروش بیش��تر همبرگر ایده بس��یار عجیبی به نظر 
برسد، اما جذابیت اقدام مک دونالد نیز دقیقا به همین خاطر است.

Girl Scouts: فروش کلوچه در فیس بوک
آیا تا به حال متوجه ش��ده اید که کلوچه های سازمان عام المنفعه 
Girl Scouts همیش��ه یکی از پرطرفدارترین ها در سال های اخیر 
بود اس��ت؟ نکته جالب اینکه با وجود پیشرفت تکنولوژی همچنان 
خبری از فروش آنالین این کلوچه های خوش��مزه نیست. به عنوان 
یک کارآفرین آگاهی از امکان کس��ب س��ود بیشتر با فروش آنالین 
چندان دش��وار نیست. پس چرا این س��ازمان قصد چنین کاری را 
ن��دارد؟ نکته کلیدی در اینجا س��رمایه گذاری Girl Scouts روی 
تکنیک بازاریابی »کمبود در بازار« اس��ت. بر این اس��اس با عرضه 

اندک محصول همیشه تقاضا برای آن تضمین خواهد شد.
اگرچه Girl Scouts روی ش��یوه قدیمی بازاریابی حس��اب باز 
کرده اس��ت، اما این به معنای ترک کامل فضای اینترنت نیست. در 
حقیقت آنها خیلی هم س��نتی فکر نمی کنند. در گام نخس��ت آنها 
ی��ک اپ ویژه برای یافتن کلوچه های م��ورد عالقه کاربران طراحی 
کردن��د. این اپ برنده جایزه خالق برتر موبایلی از س��وی مراس��م 
Shorty Award نیز ش��د. همچنین سازمان صفحه ای در توییتر 

مخصوص تبلیغ کلوچه های خود نیز راه اندازی کرد.
فرام��وش نکنید که س��ازمان Girl Scosut ش��امل دخترهای 
کارآفری��ن ج��وان در حرفه ه��ای مختل��ف اس��ت. در حقیقت این 
حرفه های مختلف آنها را ش��غل والدین ش��ان تعیی��ن می کند، زیرا 
آنها کم س��ن و س��ال تر از آن هستند که ش��غلی رسمی برای خود 
داشته باشند. برهمین اس��اس این دخترها امکان بازاریابی و تبلیغ 
ب��رای کلوچه های س��ازمان از طری��ق اکانت های والدین ش��ان در 
ش��بکه های مجازی را نیز دارن��د. گمان نمی کنم هیچ پدر و مادری 
توانایی رد درخواست دخترشان برای بارگذاری پستی تبلیغاتی در 
صفحه شان، آن هم برای سازمانی خیریه، را داشته باشند. بر همین 
اس��اس فیس بوک در زمان اجرای کمپی��ن Girl Scouts یکی از 

شلوغ ترین دوران تبلیغاتی را پشت سر می گذارد.
کمپین Girl Scouts همچنان نیز ادامه دارد. هنوز هم بسیاری 
از س��فیران این سازمان پست های تبلیغاتی در فیس بوک بارگذاری 
می کنن��د. اگر مایل به خری��د یکی از این کلوچه ها هس��تید، تنها 
راه شما اقدام از طریق پس��ت سفیرهای سازمان یا خرید حضوری 
خواهد بود.  درسی که اینجا از کمپین سازمان Girl Scouts باید 
گرفت بس��یار روش��ن اس��ت: در صورت اقدام صحیح و با برنامه در 
شبکه های اجتماعی نتیجه بخشی کار از پیش تضمین شده خواهد 
بود. درست مانند توسعه سازمان Girl Scouts از طریق تبلیغات 

هوشمند در فیس بوک.
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آمازون نیز مانند بسیاری شرکت های بزرگ و موفق دنیا برای حرکت 
رو به رش��د خود نیاز به اس��تراتژی و برنامه ه��ای خاصی دارد. وقتی به 
ش��رکت های تولیدی بزرگ ن��گاه می کنیم، به این نکته می رس��یم که 
ماشین تولیدکننده  محصول نهایی دقیقا به اندازه  خود محصول اهمیت 
دارد. به عنوان مثال برای تولید آیفون کارهای زیادی باید انجام ش��ود، 
اما مهم تر از آن س��اخت ماشینی است که بتواند ساالنه 200 میلیون از 
این دستگاه ها را تولید کند. به همین صورت،  برای تولید یک تسال مدل 
3 نیز کارهای زیادی باید انجام ش��ود اما این ش��رکت باید پیش از آن 
ماش��ینی بس��ازد که خودروی مورد نظر را با حداکث��ر بازدهی،  قابلیت 
اطمینان، سرعت و کیفیت در مقیاس صنعت کنونی خودرو تولید کند.
آمازون بیش از هر ش��رکت پلتفرمی فناوری، ماش��ینی است که یک 
ماش��ین را تولی��د می کند. اغلب مردم و کارشناس��ان ب��رای توصیف و 
بررسی آمازون یک چرخه پربازده را مثال می زنند؛ چرخه ای که با حجم 
زیاد و هزینه های پایین شروع شده و در ادامه به قیمت پایین، مشتری 
بیشتر و حجم بیشتر می رسد. در این میان، ساختاری که باعث عملکرد 
مثبت آمازون می ش��ود )همان ماشینی که ماش��ین نهایی را می سازد( 

اهمیت باالیی داشته و عموما مورد توجه کارشناسان قرار نمی گیرد.
هس��ته  آمازون از دو پلتفرم تش��کیل شده اس��ت؛ پلتفرم فیزیکی که 
عملیات لجس��تیکی و انب��ارداری را انجام می دهد و هس��ته دیجیتالی 
یا تجارت الکترونیک که ش��امل فروش��گاه آنالین و بخش های وابسته 
اس��ت. در ب��االی این دو پلتف��رم، یک سیس��تم غیرمتمرک��ز فعالیت 
می کن��د. آمازون صدها تی��م کوچک و غیرمتمرک��ز دارد که در باالی 
سطح مدیریتی سیستم های داخلی فعالیت می کنند. به عنوان مثال اگر 
آمازون بخواهد وارد صنعت کفش در کش��ور آلمان ش��ود، چند نفر را با 
پیش زمینه های مختلف اس��تخدام می کند که شاید هیچ کدام ارتباطی 
با تجارت الکترونیک یا کفش نیز نداش��ته باش��ند. س��پس پلتفرم  های 
هس��ته ای مذکور و همچنین ش��فافیت در آمارها و فاکتورهای تیم های 
دیگ��ر در اختیار این افراد ق��رار می گیرد. البته دیگ��ران از جمله جف 
بزوس نی��ز به عملکرد و فاکتورهای این تیم جدید دسترس��ی خواهند 

داشت.
تیم های گفته ش��ده همان عبارت مع��روف »تیم های دو پیتزایی« در 
آمازون هس��تند. تعداد نفرات حاضر در جلس��ات داخلی آمازون تنها به 
حدی اس��ت که با دو پیتزا بتوان آنها را سیر کرد. مزیت اصلی تیم های 
کوچک این اس��ت که می توان به راحتی در آنها تغییر ایجاد کرد. مزیت 
ساختاری نیز از لحاظ تئوری و همچنین در آمازون قابل دستیابی است 
و آن، توانایی در تکرار این تیم ها اس��ت. با این ساختار می توان خطوط 
محصوالت جدید را بدون نیاز به اضافه کردن ساختارهای درونی جدید،  
ایجاد کرد. به عالوه این تیم ها بدون نیاز به جلسه در پلتفرم های تجارت 
الکترونیک یا لجستیک تشکیل می ش��وند. به عنوان مثال یک مدیرکل 
نیازی ندارد که به سیاتل و دفتر مرکزی پرواز کرده و با تعدادی جلسه ، 
افراد را ب��رای راه اندازی بخش محصوالت آرایش��ی در ایتالیا هماهنگ 

کند. در نتیجه نیازی به تغییر در نقشه  راه دیگران نیز نخواهد بود.
تمام��ی این س��اختارها ما را به این نتیجه می رس��اند ک��ه کاالها در 
آمازون به عنوان دارایی یا محصول دیده نمی شوند، بلکه دسته بندی آنها 

یک کاالی باارزش برای این شرکت است.
ای��ن مدل چن��د پیامد برای غول تجارت الکترونی��ک دارد. مورد اول 
اینک��ه آنها می توانند ب��ه راحتی و به صورت نامح��دود مقیاس بپذیرند. 
به بی��ان دیگر اگر بتوانید بدون جلس��ه  خاص یا تغییر در س��اختارها، 
مورد X را در داخل بخش Y راه اندازی کنید، تنها محدودیت ش��ما در 
گسترش در یک دسته  خاص، توانایی تان در استخدام نیرو و تامین کاال 
است. البته تمایل مشتریان به خرید آن محصول به صورت اینترنتی نیز 

محدودیت دیگر است.
پیامد بعدی تجربه  خرید مشتری را تحت تاثیر قرار می دهد. تیم های 
پلتفرم ها نمی توانند به راحتی برای هر بخش، تجربه  مشتری مخصوص 
ب��ه آن را طراح��ی کنند. اگر کمی در دس��ته بندی های مختلف آمازون 
بگردی��د متوجه این اش��کال خواهید ش��د. در نتیجه آم��ازون می  تواند 
به صورت نامحدود از لحاظ گس��تره  محصوالت بزرگ شود اما نمی تواند 
به صورت عمقی به آنها بپردازد. به عنوان مثال در حال حاضر دسته بندی 
لباس های خاص این سرویس نیاز به طراحی تجربه  مشتری جدید دارد.
نتیجه دیگر این مدل کس��ب وکاری آن اس��ت ک��ه تیم های کوچک 
تش��کیل ش��ده الزامی ب��رای کار کردن ب��رای آمازون ندارن��د، چرا که 
تنها معیار رش��د این مدل، اس��تخدام تیم های محص��ول و امضا کردن 
قراردادهای تامین کاال اس��ت. در نتیجه می توان این تیم ها را به صورت 
برون سپاری تشکیل داده و به آنها پورسانت پرداخت کرد. البته تیم های 
داخل��ی نیز در آمازون پورس��انت دریاف��ت می کنن��د. در نهایت اینکه 
گس��ترش دسته بندی محصوالت به سرعت و با کمترین ریسک در این 

مدل امکان پذیر است.
این س��بک مدیریتی در بخش بازارچه  آمازون نیز اجرا می ش��ود که 
در آن به تیم های خارجی، دسترس��ی به سیستم لجستیک را می دهد. 
خدمات وب آم��ازون یا AWS نیز برای این تامین کنندگان خارجی با 
نرخ 20درصد محاس��به می ش��ود. نکته  قابل توجه اینکه حدود نیمی از 
محصوالت به فروش رفته در آمازون از این طریق تامین می ش��وند و در 
نتیجه، درآمد مناسبی را نیز از طریق خدمات AWS به سمت شرکت 

سرازیر می کنند.
آمازون در گزارش های درآمدی خود آمار خریدهای انجام شده توسط 
کارب��ران در بخش بازارچه را منتش��ر نمی کند و تنه��ا درآمد حاصل از 
پورس��انت دریافت ش��ده از تامین کنندگان خارجی را گزارش می دهد. 
آمار ارزش محصوالت فروخته ش��ده توس��ط آمازون و تامین کننده های 
خارجی، حدود دوبرابر درآمد گزارش ش��ده توسط این شرکت، تخمین 
زده ش��ده اس��ت. به بیان دیگر، آمازون حدود دو برابر آنچه که گزارش 

می دهد در تجارت الکترونیک نقش دارد.
در ای��ن می��ان، راه ان��دازی AWS در ابتدا در نظر کارشناس��ان یک 
تصمیم اش��تباه بود. آنها بر این عقیده بودند که این سرویس هدر دادن 
منابع است و آمازون تنها قصد دارد با خرید سهم بازار، خود را بزرگ تر 
نش��ان دهد. پس از مدتی س��ودآوری و رشد AWS به حدی رسید که 
س��ازمان های تنظیم مقررات، آمازون را مجبور به جداسازی درآمد این 
بخش در گزارش ها کردند. در نهایت نظر همه  کارشناس��ان برگش��ت و 
حتی س��ود 25درصدی این سرویس به حدی بود که هزینه  خریدهای 

دیگر شرکت برای تصاحب سهم بازار را پوشش می داد.
نکت��ه  قاب��ل توج��ه در م��ورد تیم ها این ک��ه هر یک از ای��ن اجزای 
تش��کیل دهنده  ماشین آمازون در مرحله  منحصر به فرد خود قرار دارند. 
برخی از آنها قدیمی تر بوده و به سوددهی رسیده اند و برخی نوپا هستند 
و هنوز شکس��ت های اس��تارتاپی را تجربه می کنند. در واقع آمازون در 
آماره��ای خود برآیند این تیم ها را نش��ان می دهد و نمی توان نتیجه ای 
واضح از عملکرد هر کدام داش��ت. به بیان دیگر آمازون از درآمد برخی 
تیم ها برای تش��کیل و رشد تیم های دیگر استفاده می کند و البته هیچ 

کارشناسی از جزییات این روند آگاهی ندارد.
بخش پرایم )Prime( آمازون را می توان ستون سومی نامید که در کنار 
تجارت الکترونیک و لجس��تیک به پیشرفت آنها کمک می کند. هر ارزش 
افزوده ای که آمازون به سرویس پرایم خود اضافه کند، کاربر را بیش از پیش 
به ثبت نام و ماندن در این بخش تشویق خواهد کرد. پس از ثبت نام نیز، 
هزینه  پرداخت شده برای این سرویس،  هزینه  غرق شده یا غیرقابل بازگشت 
به نظر می رس��د و کاربر برای تمامی خریدهای آنالین خود به آن مراجعه 
خواهد کرد. برای آمازون نیز سود این حرکت، فروش بیشتر محصوالت به 
کمک خدمات رایگان پرایم مانند س��ریال های تلویزیونی اس��ت. در مثالی 
س��اده کاربر خریده��ای عمومی خود را نیز به این س��رویس می آورد تا از 

خدمات رایگان دیگر استفاده کند.
در نهای��ت به این نکته می رس��یم ک��ه آمازون، ماش��ینی برای تولید 
ماش��ین های بیش��تر س��اخته اس��ت. این بدان معنا اس��ت که ساختن 
آمازون های بیشتر و گسترش این س��رویس به راحتی امکان پذیر است. 
در نقطه  مقابل این مدل، ش��رکت اپل را می ت��وان مثال زد که به جای 
غیر متمرکز بودن، س��اختاری منس��جم و ثابت دارد. در این ساختار هر 
ک��س در محل مخصوص خود و با وظایف تعریف ش��ده قرار می گیرد و 
شرکت می تواند محصوالت جدید را با بازدهی و کیفیت باال تولید کند، 
اما مدل اپل اضافه کردن خطوط محصول جدید و مس��تقل را دش��وار 
می کند. اس��تیو جابز به نه گفتن در براب��ر پروژه ها و محصوالت جدید 

معروف بود در حالی که این روند در آمازون دیده نمی شود.
آم��ازون،  از  اع��م  فن��اوری  غول ه��ای  هم��ه   ب��رای  به هرح��ال 
اپل، گوگل و فیس بوک، پروژه هایی هس��تند که ه��ر یک در آنها قوی 
بوده و در دیگری احتماال ضعیف باشد. به عنوان مثال گوگل در خدمات 
ابری می تواند موفق باش��د اما در مقایسه با اپل در طراحی رابط کاربری 
ضعیف اس��ت. دلیل آن نیز افراد متخصص و ب��ا ضعف ها و توانایی های 
مختلف در تیم های آنها هس��تند. هر یک از این شرکت ها برای ساختن 
محص��والت و خدم��ات خاص��ی طراحی ش��ده اند و در نتیج��ه هرچه 
پروژه ه��ای جدید به آن محصوالت اصلی نزدیک تر باش��ند، نتایج قابل 
 X قبول تر خواهند بود. به بیان دیگر اگر ماشینی برای ساخت محصول
طراحی شده باشد، هر قدر هم که متخصصان عالی در شرکت استخدام 
کنید، برای تولید محصول جدید Y مش��کل خواهید داش��ت. در مورد 
 X ها بهY آمازون و در تاریخچه  حدود 20 س��اله اش، بس��یاری از این
تبدیل شده اند. کافی است نگاهی به دسته بندی های محصوالتی داشته 

باشید که زمانی هیچ کس تصور فروش آنالین آنها را هم نمی کرد.
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4 راه تبدیل مشتریان مردد به حامیان بانفوذ

بازاریاب��ی ش��فاهی در این عصر ش��بکه های اجتماعی ضروری اس��ت. ارائه 
تجربه ای فوق العاده به مش��تریان، امکان ایجاد پایگاه��ی از طرفداران وفادار و 
دارای صراح��ت کالم را خواهد داد. ش��ما نیاز دارید ک��ه بهترین نوع رقابت را 
داشته باشید، اما چگونه؟ شما ممکن است بخواهید یک میلیون قابلیت جدید 
به محصول خود اضافه کنید یا تدارک یک کمپین تبلیغاتی مبتکرانه را بچینید. 
با این حال در بس��یاری از موارد ترفند مورد استفاده برای متمایز ساختن برند 

خود، ارائه تجربه ای ارزشمند به مشتریان است. 
هنر تجربه مشتریان

اهمیت ارائه خدماتی ارزش��مند به مشتریان بر کسی پوشیده نیست، اما در 
شرایط کنونی که همه مسائل به هم مربوط است، بازاریابی شفاهی به معنای 
همه چیز است. اگر مشتریان دریافت خدمات خوب از برند شما را تجربه کرده 
باشند، به خرید کردن ادامه می دهند. در غیر این صورت، به شما و دوستان شان 
اط��الع خواهند داد. هر کس که گوش��ی همراهی در اختی��ار دارد، می تواند با 
فشردن یک دکمه به هزاران فالوور اعالم کند که تجربه ارائه شده توسط شرکت 
ش��ما قابل تحس��ین یا مضحک بوده است.  هر مش��تری از طریق تحسین یا 
انتقاد می تواند به حامی بانفوذی برای محصول تان یا مانعی برای هر کس��ب و 
کار جدید تبدیل ش��ود. ارائه بهترین تجربه به مشتریان، نیازمند برنامه ریزی و 
اجرای موثر آن است، اما ارزشش را دارد. شما با اتخاذ گام های مناسب می توانید 
تجربه مثبتی برای هر یک از مشتریان خود خلق کنید و دسترسی برند خود به 

مشتریان را از طریق حمایت آنها افزایش دهید. 
1. چارچوبی برای تصویر ذهنی خود از تجربه مشتریان ایجاد 

کنید
عبارت »خدمات مشتریان« ممکن است تداعی کننده تصویر پنجره مخصوص 
خرید با خودرو )drive-thru( فروش��گاه مک دونالد و نوجوانی یونیفورم پوش 
باش��د که با لبخندی بر لب پاکتی س��یب زمینی سرخ کرده خاللی بسیار داغ را 
به س��مت تان دراز کرده است. هرچند این سناریو قطعا بخشی از ارائه خدمات 
ارزش��مند به مشتریان اس��ت، تجربه مش��تریان دربردارنده موضوعاتی فراتر از 
تحویل غذای به موقع و دقیق است. برندها خود را با ارائه خدماتی فراتر از حداقل 
انتظارات خدمات دهی متمایز می سازند، چرا که همه رقبا همین حاال هم حداقل 
خدمات را ارائه می   دهند. بیانیه چشم انداز تجربه مشتریان مک دونالد را در نظر 
بگیرید: »مشتریان ما دلیل وجود شرکت مان هستند. ما با ارائه غذاهای مرغوب 
و خدمات بسیار عالی در یک محیط پاک و صمیمی و قیمت های عالی، قدردانی 
خود را نشان می دهیم. هدف ما ارائه کیفیت، خدمات، پاکیزگی و ارزش به همه 
و تک تک مشتریان مان در هر زمانی است.« اهداف ارائه خدمات شرکت بسیار 
فراتر از تأمین غذای حاضری رفته و شامل بررسی آن مشوقی می شود که باید 

پشتوانه هر نوع تعامل با مشتری باشد: نشان دادن قدردانی.
2. از فناوری برای ساده و موثر کردن ارتباطات بهره بگیرید

یک بیانیه چشم انداز قوی، به قابلیت های فناوری برای تحقق آن چشم انداز 
ارج می نهد. استفاده از نرم افزاری قدیمی می تواند به معنای ارتباطات از دست 
رفته و انتظارات برآورده نشده مشتریان باشد. خبر خوب اینکه فناوری امروزه 
آنقدر پیشرفته است که شما می توانید راه حل ارتباطی مناسبی را برای بهبود 
درگی��ری مش��تریان در هر نقطه تماس به وجود آوری��د.  رابط های برنامه های 
کاربردی )API(، تنظیم نرم افزار مراکز تماس را برای تسهیل تعامالت پربازده، 
مقیاس پذیر و مقرون به صرفه میان نمایندگی  ها و مش��تریان ممکن می سازد. 
رابط های برنامه های کاربردی به شما امکان می دهند تا در مورد بهترین راه های 
دسترس��ی به مش��تریان تان خالقیت به خرج دهید و راه حل اجرایی مناسبی 
را ایج��اد کنید. توایلیو )Twilio(، پایگاهی پیش��تاز در زمینه ارتباطات ابری، 
انتخ��اب مراکز تماس مبتنی بر رابط ه��ای برنامه های کاربردی و چندمجرایی 
را برای استفاده از اطالعات مربوط به مشتریان گردآوری شده از تمامی منابع 
اطالعاتی و خلق تجربه ای پیش��نهاد می دهد که نیازه��ای آنان را پیش بینی 
و خدمات مناس��بی عرضه می کند.  شما بس��ته به اینکه بهترین گزینه برای 
مشتریان تان ارسال پیام، صدا یا ویدئو است می توانید کارایی مجراهای ارتباطی 

خود را افزایش و تجربه شخصی تری به مشتریان ارائه دهید.  
3. از ویدئو برای بررسی نگرانی های رایج مشتریان استفاده کنید 
شخصی س��ازی ارتباط با مش��تریان خود بدین معنا نیس��ت که حتما چند 
سطری بنویسید و هر یک از سؤاالت آنان را یکی یکی پاسخ دهید. برای مسائل 
یا پرس��ش های کلی که برای اغلب مشتریان سؤال است، یکبار ارتباط با همه 

افراد از طریق ویدئو را در نظر بگیرید. 
 ه��وپ هورن��ر )Hope Horer(، مدیرعام��ل ش��بکه های لم��ن الی��ت
)Lemonlight Media(، ب��رای راهی ش��خصی و معتبر جهت حل و فصل 
مش��کالت مش��تریان به صورت جمعی و مداوم، پیاده س��ازی ویدئوهای ارائه 
 ،)Warby Parker( خدمات به مشتریان را پیش��نهاد می دهد. واربی پارکر
طراح عینک، رس��انه ای در یوتیوب را ب��رای همین منظور خلق کرد. برخی از 
ویدئوهای آن که بیش��تر از بقیه دیده ش��ده اند، مقایسه ساده قاب عینک های 
مختلف است که صاحب برند به درستی پیش بینی کرده بود که مشتریانش طی 
فرآیند خرید آنالین احتماال نیاز بیشتری به آنها خواهند داشت.  و ویدئوها تنها 
راه مناسب برای پاسخ به سؤاالت محسوب نمی شوند. آنها نمایی برای برندتان 
و ایجاد تعامل بین افراد را عرضه می کنند که به شما کمک خواهند کرد تا با 
مشتریان تان ارتباط برقرار و به آنها یادآوری کنید که به تجربه شان ارج می نهید. 

4. بازخورد مداوم مشتریان را میسر کنید 
درس��ت همانطور که راه های مبتکرانه ای برای پاس��خ به سؤاالت مشتریان 
وجود دارد، گزینه های بی ش��ماری هم برای درخواست بازخورد موجود است. 
ش��اید برخی از مشتریان شما دوست داشته باشند که به نظرسنجی از طریق 
ایمیل پاس��خ دهند، حال آنکه دیگران ثبت کردن فرمی در وب س��ایت تان را 
ترجیح خواهند داد. برخی از مشتریان با شما تماس خواهند گرفت و دیگران 
توئیت کردن به ش��ما را ترجیح خواهند داد. ش��ما حتی می توانید از رویکرد 
اسلک )Slack( پیروی و توییت راجع به محصول خود را به سیستم پیام رسانی 
خود بازارسال کنید تا درست پس از مطرح شدن نگرانی های مشتریان، از آنها 
مطلع شوید.  کلی واتکینز )Kelly Watkins(، معاون جهانی بازاریابی اسلک، 
می گوید: »شما می بایست دائما به مشتری خود دسترسی داشته باشید و نیازها 
و چالش های آنان و هدفی را درک کنید که سعی در رسیدن به آن را دارند.« 
استفاده از انواع مجراها برای دریافت بازخورد تضمین می کند که همه مشتریان 
امکان ارائه انتقاد سازنده به شما را دارند. همینطور دعوت به مطرح کردن نظرات 
مستقیم و بررسی فوری آنها می تواند از بار انتقاد منفی نسبت به برند در جامعه 
کم کند. خلق یک تجربه بس��یار جالب برای مش��تریان آس��ان نیست و نیاز به 
دانش عمیقی از مش��تریان تان و تعه��د درازمدت به برآورده س��اختن نیازهای 
منحصربه فردشان دارد. اگر با وجود مشکالت به کار خود ادامه دهید، مشتریان تان 
ستایش تان خواهند کرد و تبلیغ برندتان توسط آنان، تفاوت میان دو شرکت مک 

دو نالد و بِرگر ِشف )که فکر نمی کنم درباره اش شنیده باشید( است.  
inc :منبع
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6 درس  که باید از شکست های خود بیاموزید 

اگرچه مدیران حرفه ای و کارآفرینان موفق افرادی بی نظیر به نظر 
می رس��ند. با این حال با نگاهی عمیق به زندگی آن ها به این نکته 
پی خواهید برد که آن ها نیز شکست هایی را تجربه کرده اند. درواقع 
شکس��ت یک مسیر طبیعی در زندگی هر فردی محسوب می شود و 
نمی توان توقع داش��ت که همواره پیروز میدان باش��ید. این امر تنها 
مرب��وط ب��ه مقطعی خ��اص از زندگی نبوده و در هر زمان و س��نی 
ممکن است رخ دهد. مثال بارز در این رابطه مخترع بزرگ، توماس 
ادیس��ون اس��ت که برای یافتن سیم مناس��ب چراغ هزاران روش و 
ابزار مختلف را امتحان کرد و با شکست مواجه شد. با این حال وی 
این امر را به عنوان یک ناکامی ندانس��ته و تنها آن را به دلیل عدم 
آمادگی کافی خود می داند. به همین  خاطر هم وی هیچ گاه متوقف 
نش��د و در نهایت توانست تا کاری جهانی را صورت دهد. به همین 
خاطر بس��یار مهم است تا در برابر شکست های خود رفتاری درست 
داش��ته و از آن درس های الزم را کس��ب کنیم. در همین راستا به 

بررسی شش مورد در این رابطه خواهیم پرداخت.
1-خود را برای فرصت بعدی آماده سازید

بس��یاری از افراد را می توانید مشاهده کنید که در برابر نخستین 
شکس��ت دیگر تالش��ی را برای اهداف خود صورت نمی دهند و این 
امر باعث می ش��ود تا تکرار ماجرا با نتیجه ای تکراری همراه باشد. با 
این حال افراد موفق همواره پس از قبول این امر که مشکلی وجود 
داش��ته که نتوانس��ته اند برخالف انتظار خود ظاهر شوند، به تحلیل 
اوض��اع پرداخته و برنامه ری��زی ای جدید را برای خ��ود طرح ریزی 
می کنن��د. ب��ا این حال در این رابطه توصیه می ش��ود تا زمانی را به 
استراحت خود اختصاص دهید تا با آمادگی کامل اقدامات را از سر 
بگیرید. در این رابطه مطالعه زندگی بزرگان تاریخ نیز به شما کمک 
خواه��د کرد تا به این نکته پ��ی ببرید که هر فردی در زندگی خود 

شسکت خورده است و این امر تنها مختص به شما نیست.
2-قدرت ریسک پذیری خود را نابود نسازید

این امر یک واکنش طبیعی اس��ت که افراد پس از مواجه شدن با 
شکست، بسیار محتاط شوند. با این حال توجه داشته باشید که این 
امر باید کامال کنترل ش��ده باش��د تا تنها شما را هوشیارتر سازد. در 
غیر این صورت این امر به ترسی در شما مبدل خواهد شد که مانع 
از هرگون��ه اقدام رو به جلویی خواهد بود. در همین راس��تا توصیه 
می شود تا فشارها را بر روی خود افزایش داده و از قبول ریسک های 
دیگری خودداری نکنید. این امر در نهایت شما را صیقل داده و در 

برابر مسائل پیش رو مقاوم تر خواهد کرد. 
3-به غرایز خود بیشتر اعتماد کنید 

ش��ما پس از قبول یک شکس��ت، یک تجربه گران بها را به دست 
آورده اید که در خصوصیت های اخالقی و نحوه تفکر ش��ما تاثیرگذار 
خواهد بود. به همین خاطر توصیه می ش��ود تا از آن اس��تفاده کرده 
و ب��ه غری��زه ش��کل گرفته در خ��ود، ب��رای تصمیم گیری های آتی 
اعتماد کنید. نکته دیگری که در این رابطه حائز اهمیت اس��ت این 
اس��ت که ریشه بس��یاری از شکس��ت ها در عدم توجه به دو منبع 
تصمیم گیری)عقل و حس( بوده و بیشتر این افراد تنها به یک مورد 

بها می دهند. این امر در حالی است که در راستای یک تصمیم گیری 
درست الزم است تا به هر دو توجه کافی نشان دهید.

4-صبر و مقاومت خود را افزایش دهید 
بدون ش��ک شما در بهترین ش��رایط نیز نمی توانید همواره موفق 
ظاهر ش��وید. این امر چه در رابطه با مسائل کاری و چه در رابطه با 
زندگی شخصی ش��ما صادق خواهد بود. به همین خاطر الزم است 
تا همواره صبور ب��وده و موقعیت های بعد را یک مقطع گذرا بدانید 
که با تالش بیش��تر کامال رفع خواهد ش��د. در این رابطه همواره به 
خاطر داش��ته باشید که زندگی شما درست به مانند زمانی است که 
به دوچرخه س��واری می پرداختید. بدون ش��ک در ابتدا بسیار زمین 
خورده اید، با این حال مقاومت و صبوری شما در نهایت باعث شد تا 

بتوانید این مهارت را در خود شکل دهید.
۵-فراموش نکنید که انعطاف پذیری کلید موفقیت است

ای��ن امر ک��ه بتوانید هم��واره در افکار خود تجدی��د نظر کرده و 
تغییرات الزم را در مس��یر انتخابی خ��ود اعمال کنید، باعث خواهد 
ش��د تا در بازار به ش��دت متغیر حال حاضر به موفقیت دست پیدا 
کنید. با این حال این امر یک مهارت مهم محس��وب ش��ده و الزم 
اس��ت تا برای به دس��ت آوردن آن تالش و تمرینات الزم را صورت 
دهید. بدون شک افرادی که می توانند خود را با موقعیت های جدید 

سازگار سازند، با شکست کمتری مواجه خواهند شد. 
6-گذشته را کنار گذاشته و شکست را به نقطه شروع خود 

تبدیل کنید 
ای��ن امر که بخواهید در گذش��ته بمانید، بدون ش��ک آینده را از 
دس��ت خواهید داد. به همین خاطر الزم اس��ت تا نقطه پایانی برای 
فکر کردن به آن مشخص کرده و تنها تجربیات به دست آورده را به 
عنوان راهنمای عمل خود نگه دارید. درواقع ش��ما باید از اعتماد به 
نفس و جس��ارت کافی برخوردار باشید تا از تالش دوباره و شروع از 

صفر هیچ گونه واهمه ای نداشته باشید. 
bonnevie :منبع
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در ح��ال حاضر لیونل مس��ی به عن��وان پرافتخارتری��ن و موفق ترین 
فوتبالیس��ت معرفی می شود که این حجم از موفقیت بدون برنامه ریزی 
و استراتژی درست میسر نبود. بدون شک افراد موفق الگوهای مناسبی 
برای سایرین خواهند بود به همین خاطر و در همین راستا در ادامه به 

بررسی 5 نکته مدیریتی وی خواهیم پرداخت.
1-تصویر و چشم اندازی بزرگ را برای خود متصور شوید

همه افراد از اهداف ش��خصی ای برخوردار هس��تند که ممکن است با 
اهداف سازمانی چندان هماهنگی نداشته باشد. با این حال هنر رهبری 
در این است که بتوانید این دو را تا حد امکان به یکدیگر نزدیک کنید. 
در این راس��تا در اختیار داشتن یک چشم انداز درست و جامع می تواند 
راهنمای تصمیم گیری بس��یار خوبی باش��د. برای مثال مس��ی در بازی 
فصل پیش برابر سلتاویگو می توانست تا با زدن یک گل به رکورد 300 
گل برای باشگاه خود دست پیدا کند، با این حال وی موقعیت هم تیمی 
خ��ود را بهت��ر دید و با پاس دادن به وی باعث ش��د تا او موفق به ثبت 
هتریکی دیگر برای خود ش��ود. در نهایت بارس��لونا با این اقدام درست 
وی موفق ش��د تا در آن بازی س��خت بتواند به پیروزی دست پیدا کند. 
این امر در حالی است که وی در صورتی که می خواست شانس خود را 
ب��رای گلزنی امتحان کند، ممکن بود در آن بازی سرنوشت س��از نتیجه 
دیگری رقم می خورد. همین امر باعث ش��د تا در بازی بعد لوییز سوارز 
نیز رفتاری مش��ابه از خود نش��ان داده و با دادن دو پاس گل وی را به 
هدف ش��خصی مسی برس��اند. به همین خاطر بس��یار ضروری است که 
میان افراد تیم و اهداف شرکت ارتباط درستی برقرار کرده و تحت این 
ش��رایط اطمینان داشته باشید که اهداف شخصی شما نیز تضمین شده 
خواهد بود. مس��بب همواره در این رابطه رفت��اری فوق العاده را از خود 
نشان داده و حتی در دو فصل گذشته، زمانی که شانسی برای تصاحب 
آقای گلی نداشت، با کمک به سوارز در نهایت باعث شد تا وی بتواند در 
رقابت با رونالدو به عنوان آقای گلی دست پیدا کند. امروزه این دو حتی 
در خارج از زمین فوتبال رفتار دوس��تانه ای با یکدیگر داشته و بسیاری 
از صاحب نظران یکی از مهم ترین دالیل موفقیت بارسلونا را در ارتباط و 

از خود گذشتگی این قبیل بازیکنان می دانند. 
2-همواره به دنبال پیشرفت و ترقی باشید 

به عقیده لیونل مس��ی این امر که در گذشته چه عناوین و افتخاراتی 
را به دست آورده اید تنها به گذشته مربوط بوده و هیچ گاه نباید موفقیت 
مقطعی را مدنظر خود داش��ته باشید. از جمله خصوصیات بارز وی این 
اس��ت که هرساله تالش بی نظیری را از خود نشان می دهد و همین امر 
باعث ش��ده اس��ت تا وی هیچ سالی را بدون یک جام و یا یک رکورد به 
پایان نرس��اند. به همین خاطر وی توصیه می کند که هیچ نقطه پایانی 
را برای خود متصور نش��ده و همواره به دنیال ارتقای سطح خود باشید. 
با نگاهی به س��بک بازی وی نیز شما به این نکته پی خواهید برد که او 
هر س��اله خود را با ش��رایط جدید وفق داده و نسخه به روزتری از خود 
را به نمایش می گذارد. همواره مش��اهده شده اس��ت که برخی از افراد 
استانداردی مش��خص را برای خود تعیین کرده و از آن فراتر نمی روند. 
با این حال لیونل مس��ی هیچ گاه اس��تاندارد خود را در س��طحی معین 

محدود نکرده و همواره به دنبال موفقیت های بیش��تری اس��ت. اگرچه 
یکی از انتقاد های مهمی که به وی وارد می شود، عدم کسب جام با تیم 
ملی است، با این حال فراموش نکنید که او موفق شده است تا با تیمی 
که همواره با مش��کالت مدیریتی مواجه بوده  یک قهرمانی المپیک، دو 
عنوان فینال کوپا و یک فینال جام جهانی را به دس��ت آورد. بسیاری از 
مفسران در این رابطه عقیده دارند که با تغییر روند مدیریتی این کشور 
در نهای��ت این تیم قادر به کس��ب حداقل یک ج��ام خواهد بود. مثال 
بارز این امر تیم ملی پرتغال اس��ت که به رغم چندین س��ال ناکامی در 
نهایت با رهبری رونالدو 32 س��اله موفق به کس��ب عنوان قهرمانی جام 

ملت های اروپا شد. 
3-کار تیمی از اولویت بسیار باالیی برخوردار است

اگرچه برخی از افراد بر این باور هس��تند که در ورزشی مانند فوتبال 
در راستای موفقیت تنها کافی است تا فرد در باالترین حد آمادگی قرار 

داش��ته باشد، با این حال لیونل مسی بر این باور است که هیچ کاری را 
به صورت انفرادی نمی توان انجام داد. این امر خصوصا در ورزشی مانند 
فوتبال که متش��کل از 11 بازیکن است، امری غیرممکن خواهد بود. به 
همین خاطر وی همواره در تالش اس��ت تا به سایر بازیکنان نیز کمک 
نماید. برای مثال نیمار و یا حتی خود س��وارز در ابتدای حضورشان در 
بارس��لونا با مشکل مواجه بودند، با این حال مسی با اعمال تغییراتی در 
نحوه بازی خود، در نهایت به همس��و شدن آن ها با سبک بازی بارسلونا 
کمک بس��یاری کرد. همین امر باعث ش��ده اس��ت تا بس��یاری از افراد 
مس��ی را کامل ترین بازیکن بدانند زیرا وی از قدرت دریبل، شوت، پاس 
و س��رعت بس��یار باالیی برخوردار بوده همین امر باعث می شود تا وی 
همواره بتواند در زمین چرخش داش��ته باش��د که این خود فضاس��ازی 
بهتری را به همراه خواهد داش��ت. فرام��وش نکنید که نیمار در ابتدای 
کار خود نمی توانس��ت تا ب��ا تیم به خوبی هماهنگ ش��ود، با این حال 

مس��ی با اضافه کردن س��انترهای بلند و دقیق در بازی خود، باعث شد 
ت��ا بازی نیم��ار به خوبی در این تیم بتواند بدرخش��د. این امر در حالی 
بود که با توجه به فاصله این دو بازیکن با یکدیگر در صورتی که مس��ی 
فکری برای این معضل نمی کرد، بدون ش��ک نیمار با مشکلی جدی در 
تیم مواجه می ش��د. همین امر در نهایت چنان درخشش��ی را برای او به 
همراه داش��ت که تیم متمول پاری سن ژرمن با جا به جایی رکورد نقل 
و انتقاالت )222 میلیون دالر( وی را به خدمت گرفت. به همین خاطر 
مس��ی بر این باور اس��ت که باید خود را همواره در غالب یک تیم تصور 

کرد و برای رشد آن نهایت تالش خود را انجام داد. 
4-هیچ گاه ناامید نشوید

این امر که مدیران در ش��رایط سخت ش��روع به شکایت کنند بدون 
شک باعث خواهد شد تا تیم روحیه خود را از دست بدهد. علت این امر 
هم به این خاطر است که همواره نگاه ویژه ای به این افراد وجود داشته 
و عملکرد آن ها در مرکز توجه ها قرار دارد. بدون ش��ک مسی همواره با 
مشکالتی مواجه بوده اس��ت، برای مثال رفتن یکی از بهترین بازیکنان 
ای��ن تیم) نیمار( طی یک قرارداد جنجال��ی از جمله مواردی بود که به 
عنوان ضعف مدیریتی از آن یاد می ش��د و در آن مقطع تیم بارسلونا در 
بحرانی جدی فرو رفت. همین امر هم باعث ش��د تا این تیم شکس��تی 
تحقیرآمیز را در مقابل رقیب س��نتی خود )رئال مادرید( در سوپر کاپ 
تجربه کند. اگرچه وی نیز می توانس��ت تحت این شرایط ساز جدایی را 
ک��وک نماید، با این حال وی با رهبری درس��ت خ��ود تالش برای آرام 
کردن اوضاع داش��ت و در نهایت این تیم موفق ش��د تا در س��ال جاری 
به دوگانه دس��ت پیدا کن��د و تنها در یک بازی برگش��ت مقابل رم در 
شکس��تی عجیب شانس کس��ب سه گانه را از دس��ت دادند. این امر در 
حالی اس��ت که در سال جاری با توجه به جدا شدن کریستیانو رونالدو 
پس از 9س��ال از رئال مادرید و خرید های مناس��ب بارسلونا، بسیاری از 
پیش بینی ها حاکی از آن است که بارسلونا از بیشترین بخت برای کسب 
س��ه گانه ای دیگر برخوردار اس��ت. به همین خاطر ه��ر فردی باید برای 
تبدیل ش��دن به یک مدیر موفق در ش��رایط سخت عملکردی شایسته 

داشته و تیم را به سمت روزهای بهتر راهنمایی کند. 
۵-وفاداری همه چیز است 

به عقیده مس��ی تنها چیزی که می تواند یک تیم را برای همیش��ه در 
باالترین س��طح نگه دارد، این اس��ت که افراد تیم نسبت به آن وفاداری 
کافی را داشته باشند. این امر در رابطه با زندگی شخصی و فوتبالی وی 
کامال مش��هود اس��ت. درواقع او از همان ابتدای نوجوانی تاکنون که به 
نهایت قله های افتخار دست پیدا کرده است، همواره به پیراهن بارسلونا 
متعهد باقی مانده اس��ت. این امر در حالی بوده اس��ت که هر ساله وی 
با پیش��نهادات نجومی متعددی مواجه می ش��ود. با این حال وی عقیده 
دارد که تیم ش��ما به مانند یک خانواده ای اس��ت که نباید در روزهای 
سخت آن را کنار گذاشت. درواقع وفاداری لیونل از جمله مواردی است 
ک��ه همواره طرفداران این تیم به آن افتخار می کنند. در این رابطه وی 
همواره بیان کرده است که هرگز فراموش نمی کند که بارسلونا مقدمات 
شکل گیری وی را صورت داده است. به همین خاطر شما نیز در راستای 
تبدیل ش��دن به یک اس��طوره در شرکت خود، الزم اس��ت تا وفاداری 

فوق العاده ای را از خود نشان دهید.
bonnevie :منبع

موفقیت به سبک ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا
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اخبار

تبریـز - ماهان فـالح: مدال طالی المپی��اد ملی مهارت 
در رش��ته های جواهرس��ازی و طراحی مهندس��ی مکانیک به 
آذربایجان شرقی رس��ید. تیم مهارتی اعزامی استان آذربایجان 
شرقی در هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت، موفق به کسب 
2 مدال طال، 5 مدال نقره و 6 دیپلم افتخار گردید. در هجدهمین 
دوره مسابقات ملی مهارت که با شرکت 31 استان و طی 4 روز 
در استان البرز برگزار گردید، هادی بابائی در رشته جواهرسازی، 
حمیدرضا منصفی فر در رشته طراحی مهندسی مکانیک، موفق 
به کس��ب مدال طال و ابوالفضل غفاری در رش��ته فناوری آب، 
محمد فایقی در رشته فناوری اتومبیل، حامد بهتاش در رشته 
 CNC فناوری طراحی گرافیک، پوریا فرج زاده در رشته تراش
، رضا محس��ن زاده و ارسالن امیرعلیزاده در رشته مکاترونیک، 
مدال نقره این دوره از مس��ابقات را از آن خود کردند. همچنین 

امیر کبیری در رشته طراحی و توسعه وب، یوسف محمدی در 
رشته صافکاری خودرو، وحید ستاری در رشته قنادی) شیرینی 
پزی (، فرید قریش��ی در رشته فناوری اطالعات، فردین قادری 
در رشته کاشیکاری دیوار و کف و امین مقدم در رشته آشپزی، 

دیپلم افتخار دریافت کردند. الزم به ذکر است 3 مدال آور برتر 
هر رشته در این مسابقات در اردوی آماده سازی، برای حضور در 
مسابقات جهانی مهارت 2018 که در کازان روسیه برگزار خواهد 

شد حضور خواهند یافت.

 قم- خبرنگار فرصت امروز- فرارسیدن روز مهم خبرنگار را به 
همه تالش گران عرصه اطالع رساني و خبر تبریک عرض مي نمایم. 
بدون شک نقش کلیدي و تأثیرگذار رسانه در دنیاي امروز بر کسي 
پوشیده نیس��ت و بر خورداري از قدرت باالي اثرگذاري در اجتماع 
و ش��کل دهي به افکار عمومي، امروزه رس��انه ها را به یکي از ارکان 
اصلي توس��عه یافتگي جوامع تبدیل کرده است. در این بین عنصر 
حیاتي و مهم رسانه را، خبرنگاران تشکیل مي دهند. کساني که با 
انتخاب حرفه سخت اما داراي جایگاه و شأنیت ارزشمند خبرنگاري 
و به عنوان وجدان بیدار، چشم بینا و زبان حقیقت جوي جامعه، وارد 
عرصه مقدس قلم و روش��نگري ش��ده و با تولید و انعکاس به موقع 
اخبار، پیام رس��اني صادقانه و نقد منصفانه، موجبات تعالي فکري و 

فرهنگي جامعه را فراهم مي کنند. در شرایط حساس فعلي کشور، 
نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در امیدآفریني، ایجاد فضاي شور 

و نشاط، تقویت انسجام و همگرایي ملي و سوق دادن افکار عمومي 
به س��مت مس��ائل و ارزش های قالب، به ویژه موضوع "حمایت از 
کاالي ایراني" یک نقش تأثیرگذار و تعیین کننده بوده و قلم هاي 
صادق، دلسوز و مسؤلیت پذیر باید در خدمت پیشرفت کشور و حل 
مش��کالت مردم قرار گیرد. ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداي 
گرانقدر خبر و رسانه به ویژه خبرنگار شهید محمود صارمي، مجدداً 
فرارسیدن هفدهم مرداد روز خبرنگار را به عموم فعاالن این عرصه 
در کش��ور، خصوصاً خبرنگاران و جامعه خبري پرتالش استان قم، 
صمیمانه تبریک و تهنیت گفته و توفیقات روز افزون آنان را از درگاه 

خداوند متعال مسألت دارم.
سید مهدي صادقي - استاندار قم

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اهواز 
گفت:در مجموع با اعتباری حدود 138 میلیارد ریال در حال اجرای 
پروژه های فعال در کوی مهدیس هستیم.   مهندس فردوس کریمی 
درجلسه بررسی مشکالت کوی مهدیس اهواز که باحضور  آیت اهلل 
سید محمد علی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه،دکتر شریعتی 
استاندار خوزستان،فرامند هاشمی زاده معاون عمرانی استاندار،جمال 
عالمی نیس��ی فرماندار شهرس��تان اهواز،معصومه خنفری فرماندار 
کارون،منصور کتانباف شهرداراهواز و دیگر مسئولین استانی و محلی 
در دفتر آیت اهلل موس��وی جزایری برگزار ش��د،به اقدامات اجرا شده 
در این منطقه اشاره کرد و گفت: پروژه های فعال در این منطقه  با 

پیشرفت فیزیکی 40 تا 90 درصد به سرعت در حال تحقق می باشند. 
وی افزود: تا قبل از سال 96حجم مشکالت به جا مانده از سال های 

قبل به طور عمده در این منطقه در حوزه آب و به ویژه فاضالب وجود 
داش��ت که این میزان چیزی در ح��دود 8/23 کیلومتر تعهد اجرای 
ش��بکه فاضالب و 8/17 کیلومتر در بخش آب بود. مهندس کریمی 
اظهار کرد: تقریبا 7/23 کیلومتر فقط در بخش توسعه زیرساخت های 
فاضالب مهدیس در حال اجرایی ش��دن است و در حوزه آب نیز  به 
حول و قوه الهی،  ش��رکت آبفا اه��واز  تاکنون بیش از تعهدات خود 
یعنی در حدود 7/19 کیلومتر محقق خواهد ساخت. وی با بیان اینکه 
شرکت آبفا اهواز  از سال گذشته تاکنون 3000 انشعاب آب و فاضالب 
را با تسهیالت مناسب در کوی مهدیس محقق کرده، اجرای بخش 

باقیمانده کار را نیز در دستور کار این مجموعه عنوان نمود.

اصفهان- قاسم اسد- نخستین نمایشگاه تخصصی جامع صنعت 
ساختمان ایران در کشور تاجیکستان توسط شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان برپا خواهد ش��د. به گزارش اداره رسانه و 
فضای مجازی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این 
نمایشگاه که حمایت های الزم از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، 
اتاق بازرگانی تاجیکستان و سفارت خانه های دو کشور را دریافت کرده 
است، طی روزهای 14 تا 17 اسفندماه امسال در شهر خجند استان 
سغد کشور تاجیکستان برگزار خواهد شد. حوزه های مختلف مرتبط 
با صنعت ساختمان مانند آجر و سفال، صنعت سنگ، صنایع معدنی، 
کاشی و سرامیک، صنایع سرمایشی و گرمایشی )برقی(، صنایع برق، 
الکترونی��ک و مخابرات، رنگ و رزین، ف��والد و آهن لوله و اتصاالت 
فلزات غیرآهنی، درب و پنجره های UPVC، درب های ضد سرقت، 
چینی و سرامیک ساختمان و پیمانکاران ساختمان امکان حضور در 
این نمایش��گاه و ارائه دستاوردهای خود را خواهند داشت. همچنین 
صنایعی مانند صنعت سیمان و گچ، تجهیزات حمل و نقل ساختمانی، 
عایق های رطوبت��ی، حرارتی و صوتی، تکنول��وژی جابجایی )نقاله، 
باالبر، آسانس��ور، پله برقی(، مهندسین مشاور در زمینه جاده سازی، 

پل س�ازی، سدس��ازی و تونل و صنایع دکوراس��یون داخلی خانه و 
آشپزخانه )مبلمان، لوستر، موکت و...( می توانند با حضور در نمایشگاه، 
به بررسی بازار بکر کشور تاجیکستان در حوزه های ساختمانی بپردازند. 

این نمایش��گاه در حالی برگزار می شود که تاجیکستان نزدیک ترین 
ش��ریک اقتصادی و سیاس��ی ایران در آسیای میانه به شمار می رود 
و دروازه ورود محصوالت و تکنولوژی ایرانی به بازار مصرف آس��یای 
مرکزی به شمار می رود. این کشور همچنین نیاز بسیاری به خدمات 
فنی و مهندسی به ویزه در زمینه ساخت و ساز و توسعه زیرساخت ها 
دارد که سبب می شود شرایط مطلوبی برای فعاالن حوزه ساختمانی 
ایران ایجاد شود. نخستین نمایشگاه تخصصی جامع صنعت ساختمان 
ایران در کشور تاجیکستان که توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اس��تان اصفهان برگزار می شود، از ویژگی های منحصر به فردی نیز 
برخوردار است. حضور مقامات بلندپایه دولت تاجیکستان در مراسم 
افتتاحیه و بازدید از نمایشگاه، نظارت اتاق بازرگانی کشور تاجیکستان 
بر قراردادهای تجاری منعقد ش��ده در نمایشگاه و برگزاری جلسات 
تج��اری اختصاصی با مس��ئوالن و برخی فعاالن اقتصادی کش��ور 
تاجیکستان از ویژگی های این نمایشگاه به شمار می رود. عالقمندان به 
کسب اطالعات بیشتر و متقاضیان حضور در این نمایشگاه می توانند با 
شماره تلفن های  03132614615 و 02166489012 تماس بگیرند 

و یا به وب سایت www.intexpo.ir مراجعه کنند.

سـاری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عمومی ش��هرداری ساری، مهدی عبوری، ش��هردار مرکز استان در 
پیامی، هفدهم مرداد، روز خبرنگار را به خبرنگاران و اصحاب رس��انه 
تبریک گفت. متن پیام به این ش��رح اس��ت پیام ش��هردار ساری به 

مناسبت گرامیداشت هفدهم مرداد، روز خبرنگار
بسمه تعالی

جان نباشد جز خبر در آزمون                   
هر که را افزون خبر، جانش فزون

اقتضای جان چو ای دل آگهی است           
هر که آگه تر بود، جانش قوی است

هفدهم مردادماه "روز خبرنگار" یادروز باشکوه تالشگران عرصه 
اندیشه و قلم را به حضور خبرنگاران عزیز استان خصوصاً خبرنگاران 
پرتالش ش��هرم ساری تبریک عرض نموده و ضمن پاسداشت یاد و 
خاطره شهدای اصحاب رسانه، جّد و جهد شما عزیزان را در برافروختن 

چراغ اطالع رسانی مستقل و مسئوالنه، ارج می نهم. بدون تردید تکریم 
معیارها مقدم بر تکریم مصداق هاست و اساساً پاسداشت اهل قلم و 
خبرنگاران نباید گزینشي باشد، بلکه باید از معیارها تجلیل نمود. یقیناً 
اصحاب قلم و رسانه اهل تعامل هستند و اما حتما خبرنگار واقعي اهل 
معامله نیست چراکه خبرنگار ارزش آفرین، نقدنگار، واقعیت پرداز و 
حقیقت نواز است. استقالل فکري خبرنگاران و اصالت قلم اهل رسانه 

مهم ترین عوامل پیشرفت در این حوزه است. از سویی مدیران باید 
بدون توجه به تعلق خاطر جناحي و سیاسي خبرنگار با آنان همکاری 
نمایند و از سوی دیگر، پیام خبري یک خبرنگار باید تاثیرگذار باشد 
و قطعاً هر اندیش��ه صاحب قلمي که در نش��ر آگاهي تواناتر باش��د 
ارزشمندتر است. همت واالی شما خبرنگاران شهر ساری در اطالع 
رسانی خصوصاً در حوزه مدیریت شهری، بیان مسائل شهری و دیدگاه 
های شهروندان و همچنین تبیین صحیح و به دور از موضع گیری های 
جناحی و گروهی در راستای آگاهی بخشی در زمینه خدمات عمرانی 
و فعالیت های فرهنگی مدیریت شهری، ستودنی است. اینجانب در 
روز خبرنگار که به نیکي با روز آسماني شدن خبرنگار شهید محمود 
صارمي قرین گشته است؛ مجال را مغتنم دانسته، ضمن عرض تبریک 
مجدد این روز به خبرنگاران و اصحاب رسانه، پاسداشت و تکریم این 
عزیزان به یک روز را، ظلم به این قشر ساعي در راستای آگاهی بخشی 

و تبیین اندیشه هاي ارزشي جامعه مي دانم

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی 
اداره کل راه��داری و حمل و نقل جاده ای اس��تان هرمزگان ، علی 
ذاکری از همکاری و تعامل این اداره با پلیس راه شهرستان میناب در 
راس��تای کنترل و نظارت ناوگان عمومی مسافربری و باری خبر داد. 
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان میناب گفت 
: با ش��روع مسافرتهاي سیاحتي و زیارتي و همچنین فصل برداشت 
محصوالت تابستانه کشاورزي کنترل و نظارت بر سالمت فني ناوگان 
حمل و نقل عمومي مسافري و باري بمنظور افزایش ضریب ایمني و 
سالمت سفر هموطنان با هماهنگي پلیس راه ، طرح کنترل و نظارت 
بر عملکرد ناوگان مس��افري عمومي بطور مستمر در حال اجرا مي 
باشد . وي با اشاره به اینکه این طرح به صورت کنترل دروازه اي در 
محل پاسگاه هاي پلیس راه در حال انجام مي باشد افزود: به منظور 

کنترل سالمت فني ناوگان حمل و نقل عمومي جاده اي ، با هماهنگي 
فرماندهي پلیس راه شهرستان میناب به شکل مستمر در محل پلیس 
راه میناب-جاسک و میناب -دوراهي بندرعباس با حضور کارشناسان 
این اداره نسبت به کنترل ناوگان مسافربري اقدام نمودند . علی ذاکری 

عنوان کرد با اینکه این طرح تاثیر بسزایي در کاهش تخلفات و افزایش 
ایمني جاده اي دارد ، نیروهاي راهداري با لباس فرم با همکاري عوامل 
پلیس راه در پاسگاه ها مستقر و با تکمیل فرم گزارش طرح کنترل 
نظارت ایمني ناوگان حمل و نقل عمومي جاده اي براي دستگاه هاي 
عبوري و کنترل تکمیل بودن اسناد حمل ) راننده-ناوگان-شرکت( 
،کنترل عدم بارگیري بار غیر متعارف در قسمت بار اتوبوس ها کنترل 
نصب بودن سامانه )سپهتن( و آماده به کار بودن آن ، کنترل وضعیت 
الس��تیک ها ، کنترل عمکرد چراغ ها ، کنترل چکش هاي ایمني 
منصوب داخل اتوبوس ها و ... را مورد بررسی قرار دادند .  علی ذاکری 
افزود : امید است با تالشي که از سوي متولیان ایمني و حمل و نقل 
جاده اي در حال انجام است در تأمین ایمني سفر و مسافر درروزهای 

آینده  بیش از گذشته کوشا و سهیم باشیم .

 سکوهای افتخار برای نخبگان مهارتی استان آذربایجان شرقی

پیام استاندار قم به مناسبت روز خبرنگار

مدیرعامل شرکت آبفا اهواز خبر داد:

اجرای پروژه های فعال در کوی مهدیس با اعتباری بالغ بر 138 میلیارد ریال

اصفهان، مجری نمایشگاه بزرگ ساختمان در کشور تاجیکستان

پیام شهردار ساری به مناسبت گرامیداشت هفدهم مرداد، روز خبرنگار

طرح کنترل و نظارت بر ناوگان مسافری عمومی در حال اجرا است

درقالب ستاد اجرایی خدمات سفرویژه تابستان 97 انجام شد/ بازدید 
مشترک از تاسیسات گردشگری مرزپل،آق قال، بندرترکمن و کردکوی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی,صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از 
سومین نوبت بازدید تاسیسات گردشگری استان باحضور نمایندگان دستگاه های عضو ستاد خدمات سفر ویژه تابستان 97 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی میراث فرهنگی,صنایع دستی و گردشگری استان گلستان؛ احمد تجری و سرپرست معاونت 
گردشگری این اداره کل گفت: سومین نوبت بازدید از واحدهای اقامتی وپذیرایی ومجتمع های خدماتی و رفاهی،اماکن بهداشتی 
ونمازخانه های استان باحضور نمایندگان دستگاه های سازمان صنعت  معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی، ،شرکت پخش فراورده 
های نفتی، اداره کل حمل ونقل جاده ای و اداره کل میراث فرهنگی گلستان درقالب ستاد اجرایی خدمات سفرویژه تابستان 97 
انجام ش��د.وی با اش��اره به این که این بازدید ها بر اساس جدول زمانبندی به عمل آمد افزود: از واحدهای پذیرایی آلماگل درحوزه 
شهرستان آق قال , رستوران آکسرا و رستوران عشق آباد در مرزپل , اماکن بهداشتی ونمازخانه های پارک آلماگل , اماکن بهداشتی 
ونمازخانه های محوطه پارکینک های مرزپل , رستوران قایقران در بندرترکمن , مجتمع خدماتی ورفاهی مقدم در کردکوی بازدید 
بعمل آمد .تجری گفت: هدف ازاین بازدیدها باال بردن کیفیت خدمات ارائه شده برای گردشگران ومسافران می باشد.سرپرست معاونت 
گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گلستان تصریح کرد: این بازدیدها براساس یک جدول زمانبندی شده درقالب ستاد خدمات 

سفرتابستان از اول تیرماه 97 لغایت 31 شهریورماه97 و به صورت دوره ای ادامه خواهد داشت.

برگزاری همایش بزرگ زندگی سالم در بخش کوهسارات شهرستان مینودشت
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان مینودشت: همزمان با دومین روز از هفته 
جهانی مبارزه با مواد مخدر همایش زندگی سالم با محوریت نشاط در جامعه و ایمن سازی در برابر سوء مصرف مواد مخدر به همت 
بهزیستی شهرستان مینودشت دربخش کوهسارات این شهرستان برگزار شد.در این همایش که باحضور دستگاههای عضو شورای 
هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار گردید.میر فندرسکی –جانشین و مشاور مدیر کل بهزیستی استان –طی سخنانی به نقش 
و جایگاه بهزیستی در قانون برنامه ششم توسعه در راستای استقرار نظام سالمت اجتماعی پرداخت . در پایان با تقدیر از جانشین و 
مشاور مدیر کل بهزیستی استان گلستان توسط امام جمعه بخش کوهسارات شهرستان مینودشت به پاس ارائه خدمات آموزشی به 
شهروندان حوزه شهرستان مینودشت در حاشیه همایش )زندگی سالم(،حمل مشعل سالمت توسط مسئولین همایش خاتمه یافت.

کارگاه آموزشی یکروزه آشنایی با مفاهیم بازآفرینی پایدار شهری در اراک 
برگزار گردید

اراک- مینو رستمی- به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی کارگاه آموزشی یکروزه آشنایی با مفاهیم 
بازآفرینی پایدار شهری رویکردها و تجارب موفق با حضور سید علی آقازاده استاندار، مهدی زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری مرکزی ، فرمانداران ، شهرداران و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با ستاد باز آفرینی پایدار شهری ، کارشناسان مرتبط و 
اساتید برجسته کشوری برگزار شد . در این جلسه ابتدا سرپرست مدیریت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی ضمن قدردانی 
از استانداری مرکزی ، در خصوص اهمیت دادن به موضوع بازآفرینی شهری وحمایت اداره کل راه و شهرسازی در این خصوص ولزوم 
همکاری همه جانبه دستگاههای متولی سخنانی ایراد نمودند سپس معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و شهردار کالنشهر 
اراک توضیحاتی را ارائه نموده و پس از آن توس��ط دکتر ادیب زاده عضو هیئت علمی دانش��گاه شهید بهشتی کارگاه آموزشی فوق 
برگزار گردید و در انتها استاندار مرکزی بر اهتمام هرچه بیشتر دستگاههای عضو تاکید نمودند.  استاندار مرکزی با اشاره به اجرای 
طرح بازآفرینی شهری بیان کرد : این طرح بزرگ ملی دولت در پایان سال گذشته رونمایی شد و با ایجاد ستاد ملی بازآفرینی پایدار 
شهری عمده فعالیت خود را از اول فروردین آغاز نمود.  آقازاداه اراک و ساوه را از شهرهای پیشرو در اجرای این طرح عنوان کرد و 
افزود : بر اساس تسهیالت مناسبی که دولت در اختیار شهرداران و سرمایه گذاران قرار داده می توان در ایجاد درآمد پایدار ، اصالح 
بافت قدیمی و فرسوده و تقویت بنیه مالی و اقتصادی شهر و شهرداری ها قدم های مثبتی برداشت . معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری مرکزی گفت : برگزاری دوره های آموزشی، باال بردن سطح آگاهی عمومی و بهره گیری از تجارب موفق ملی و بین المللی 
در اجرای طرح ملی بازآفرینی پایدار شهری که با هدف نوسازی و بهسازی سکونتگاه های غیر رسمی ، بافتهای ناکار آمد و فرسوده 

شهری تهیه شده است، بسیار مفید و موثر خواهد بود.

صبر و بردباری خانواده شهدا عاملی مهم در حفظ دستاوردهای انقالب
ایالم- هدی منصوری- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم با اشاره به اینکه نماد عشق، عالقه و ایثار در والدین شهدا 
به وضوح مشاهده می شود، گفت: خانواده های معظم شهدا جزو ارزش های اصلی نظام اسالمی محسوب می شوند. سلیمان رستمیان 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم به همراه حجت االسالم علی چراغی پور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان، با والدین شهید ابراهیم کاظمی دیدار و دلجویی کردند. رستمیان در این دیدار با اشاره بر ایثار و رشادت شهدا و پاسداري از 
خون آن ها بر این نکته تاکید کرد که آسایش و آرامش امروز ما در نتیجه فداکاري و جانفشاني شهدا به وجود آمده و این جوانان 
برومند با گذشتن از جان خود نگذاشتند ذره اي از ارزش هاي انقالب اسالمي کاسته شود که این خود سند افتخاري براي ایران زمین 
است. وي افزود: خدمت به خانواده شهدا یک وظیفه همگاني است و بر عهده همه رهروان راه شهداست که ضمن پاسداري از فرهنگ 
ایثار و شهادت از خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان تجلیل کنند. ایشان صبر خانواده شهدا را الگویي براي تمامي نسل ها برشمرد و 
گفت: قدرداني ویژه ما از مادران و همسران شهید است که عالوه بر تحمل غم از دست دادن عزیزانشان با استقامت و بردباري فرزندان 
شهدا را با تربیت دیني و اسالمي پرورش داده و اکنون حاصل دست رنج آنها و یادگاران شهداي گرانقدر این است که در راه کسب 
علم و معرفت به عالي ترین مدارج علمي رسیده اند و باعث افتخار براي سرزمین ایران اسالمي هستند.  مدیر کل بنیاد ایالم با بیان 
اینکه همه باید به واسطه امنیتی که داریم شکرگزار وجود این انقالب و نظام باشیم، تصریح کرد: دیدار با خانواده های شهدا انرژی 
مضاعفی در مدیران برای خدمت هرچه بیشتر به مردم ایجاد می کند. شهید ابراهیم کاظمی در آذرماه سال 63 در منتطقه چنگوله 

در اثر اصابت ترکش مستقیم به ناحیه سر به درجه رفیع شهادت نائل شد.

سمینارآموزشی آشنایی با انواع موادمخدر و اثرات وآسیبهای اعتیاد 
برسالمت فرد درشرکت گازاستان مرکزی برگزارشد

اراک- مینو رسـتمی - به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز استان مرکزی همزمان با سیزدهمین روز از مرداد ماه سالجاری 
سمینارآموزشی آشنایی با انواع موادمخدر و اثرات وآسیبهای اعتیاد برسالمت فرد در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی این شرکت 
به همت واحد های آموزش و روابط عمومی و با حضور گسترده کارکنان در سالن اجتماعات شرکت گاز استان مرکزی برگزار گردید. 
برپایه این گزارش این س��میناریکروزه بادعوت از س��روان سمیعی مدرس مجرب دراین حوزه و کارشناس ارشدتشخیص وآنالیز 
موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مرکزی صورت پذیرفت وهدف از برگزاری این سمینار آشنایی هرچه بیشتر کارکنان با اثرات 
مخرب مواد مخدر و روانگردانها وبیان آسیب های استفاده از این مواد و اثرات سو آن در از بین بردن کانون گرم خانواده ها بودکه با 
حضورمدیرعامل ،معاونین ایشان واستقبال خوب کارکنان روبرو گردید.شایان ذکر است در این سمینار یکروزه سروان سمیعی مدرس 
این سمینار در خصوص آشنایی با انواع موادمخدر سنتی وصنعتی،موضوع اعتیاد ،آسیب های اجتماعی موجود و راهکارهای پیشگری 
به صورت تئوری وهمچنین پخش فیلم وپاورپوینت،آموزشهای الزم ومفید راارائه نموده و ایجاد ارتباط عاطفی و دوستانه با فرزندان و 

ترویج هرچه بیشتر فرامین الهی در زندگی را ازبهترین راهکارهای موجودبرای مقابله باآسیبهای ناشی از مواد مخدر دانست.

ثبت 267۰ فقره حادثه در سامانه امداد و حوادث مرکز ارتباطات مردمي 122 آبفای گیالن 
 رشت- زینب قلیپور- ئیس مرکز ارتباطات مردمی 122 این شرکت روند عملکرد بخش امداد و حوادث این مرکز در تیر ماه 
س��ال 1397 را تش��ریح نمود .حمیدرضا ناطقی رئیس مرکز ارتباطات مردمی 122 با بیان اینکه کل حوادث بخش آب مرکز 122 
در تیر ماه سالجاری 2670 فقره اعالم شد تصریح کرد: از گزارشات ثبت شده در این مرکز، 1372 فقره حادثه مربوط به شهرستان 
رشت بوده که با اعزام اکیپ امداد و حوادث نسبت به رفع حادثه اقدام شد.وی در ادامه خاطرنشان کرد: عملکرد مناطق سیاهکل ، 
آستارا ، انزلی ، تالش ،الهیجان ، رضوانشهر ، رودسر ، شفت و صومعه سرا در رفع حوادث مربوطه در تیر ماه بسیار مطلوب بوده است.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در آیین افتتاح ساختمان جدید بانک مهر اقتصاد شعبه جم مطرح کرد:
 ارتقاء جایگاه بانک نشئت گرفته از اعتماد عمومی مردم است

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: حمایت از تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی تنها 
راه برون رفت از مشکالت اقتصادی است درآیینی باشکوه با حضور سید ضیاء ایمانی  مدیر 
عام��ل بانک مهر اقتصاد،جواد حاجی مزدارانی معاون امور مناطق ، محمد اکبری معاون 
مهندسی و پشتیبانی، یداهلل وجعفری مدیر کل امور مدیران بانک مهر اقتصاد، عبدالرحیم 
دشمن زیاری رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان بوشهر،حجت السالم گنجی 
امام جمعه جم ، فرماندار جم ،و مس��ئوالن شهرستان ساختمان جدید شعبه بانک مهر 
اقتصاد شهرستان جم افتتاح شد . این ساختمان  در زمینی به مساحت 247متر در 4طبفه و به متراژ 757متر مربع با اعتباری بالغ 
بر20 میلیلرد ریال در شهرستان جم احداث شده است . مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در این آیین در جمع خبرنگاران درباره جایگاه 
بانک مهراقتصاد درکشور اظهار داشت: بانک مهر اقتصاد برخاسته از بدنه مردم است  و با توجه به نوع خدمات و سیاستگذاری که در 
ابتدا برای این بانک پیش بینی شده و با توجه به نیاز های اقشار آسیب پذیر و پایین جامعه توانست جایگاه مطلوبی را دربین مردم جامعه 
کسب کند . سید ضیاء ایمانی در ادامه افزود: بانک مهر اقتصاد علی رغم این که 25 سال از فعالیتش میگذرد در رقابت با دیگر بانک ها 

که فعالیت بیشتری  دارد، در رتبه ششم در بین بانک ها و موسسه های مالی اعتباری کشور قرار گرفته است . 
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مترجم : حسین علی پور فالح پسند

برخی از کارآفرینان در ایجاد یک چشم انداز خارق العاده 
برای کس��ب و کار نوپای خود مه��ارت دارند، در حالی که 
برخی دیگر در یافتن محلی برای ش��روع ماهر هستند. اما 
بهترین – و موفق ترین – کارآفرینان آن هایی هس��تند که 
قادر به ایجاد تعادلی زیبا میان آن چشم انداز بزرگ – مثاًل 
نس��خه 5.0 – و نقطه ش��روعی با کشش باال یا نسخه 1.0 
هس��تند. به هر حال، هرچند س��رمایه گذاران، مشتریان و 
ش��رکای راهبردی خواهان این هستند که بدانند بخشی از 
چیزی شگفت انگیز هستند، اما تنها ایده های بزرگ شما را 
به اوج نخواهد رساند، بنابراین الزم است که ایجادکنندگان 
چش��م انداز همچنین »هنرمندان اجراکننده ای« باشند که 
از ذهنی��ت انجام/آزمایش/اص��الح برای ارائ��ه یک حداقل 
محصول قابل استفاده به مشتریان درک صحیحی داشته و 
قادر باشند کشش سودی ایجاد کرده و از آنجا خط رشدی 

معقول را برنامه ریزی کنند.
تعدادی مثال

در ی��ک مصاحب��ه ویدئویی با ج��ف ب��زوس، بنیانگذار 
ش��رکت آم��ازون، او توضی��ح داد که چگونه کس��ب و کار 
کوچ��ک او بر فروش کت��اب روی اینترنت تمرکز داش��ته 
اس��ت و اینکه چگونه مدل کس��ب و کار تج��اری او برای 
دسته بندی محصولی با میلیون ها عنوان کارآمد بوده است. 
یک س��ال بعد، نیویورک تایمز اعالم کرد که »وب س��ایت 
آمازون در حال توس��عه فراگیری کتاب است.« 20سال از 
آن موقع می گذرد و غیرعادی نیست که ببینیم تحلیلگران 
پیش بین��ی کرده اند که غ��ول بزوس تقریب��اً 10درصد از 
تمامی خرده فروش��ی ها را تا س��ال 2020 به دست خواهد 
گرفت. تمام این ها از یک برنامه س��اده و متمرکز آغاز شد، 
در انج��ام ی��ک کار واحد در دنیا به بهترین تبدیل ش��د و 

سپس از آن پایه ایجادشده به توسعه پرداخت.
نتفلیک��س هم رویکردی مش��ابه را در پیش گرفت: این 
ش��بکه که در س��ال 1997 ب��ا تمرکز بر کار س��اده اجاره  
نواره��ای وی اچ اس و دی وی دی روی اینترنت از طریق 
س��رویس ارسال و بازگشت پست ایاالت متحده ایجاد شد، 
ح��ال مدل کس��ب و کار خود را گس��ترش داده و ش��امل 
پخش و ایج��اد محتوای اصیل نیز می ش��ود. در طول این 
فرآیند، پایگاه کاربران آن بیش از 40درصد در س��ال رشد 
داش��ته اس��ت، یعنی از  700,000 نفر در س��ال 2002 تا 

117میلیون نفر در سال 2017.
آلف��رد پیت، مغازه »قهوه پی��ت« را که نام خود را بر آن 
گذاش��ته اس��ت، در س��ال 1966 در یک مغازه در برکلی 

کالیفورنیا آغاز کرد. در ابتدا، این مغازه اساس��اً نوش��یدنی 
نمی فروخت – فقط دانه های قهوه بوداده ش��ده در مقیاس 
کوچک. توسعه این شرکت خوراکی فعال در زمینه قهوه به 
نهایتاً حدود 200 مغازه، تعداد زیادی پروانه و فروشگاه های 
دانه ه��ای قهوه ب��وداده از طریق خرده فروش��ان اصلی و به 
ص��ورت آنالین، از آنجا ش��روع ش��د که پای��گاه طرفداران 
پروپاقرص آن )که خود را »پیتنیک« می خواندند( ش��کل 
گرفت )این ش��رکت در س��ال 2012 توسط شرکت یوه. آ. 

بنکیسر به قیمت حدود یک میلیارد دالر خریداری شد.(
»فرمول پیت«: شروع کوچک و متمرکز، پاالیش فرمول 
موفقیت، سپس توسعه، توسط تعدادی کسب و کار کوچک 
فعال در زمینه قهوه در طول س��الیان تکرار شده است، که 
معروف ترین آن ها استارباکس است. یک از شرکت های در 
حال توس��عه در حال حاضر »قهوه و چای س��وییت واترز« 
است. 25 س��ال پیش، بنیانگذاران این شرکت، لیسا و ِوی 
بی، زوجی تازه ازدواج کرده که اخیراً از دانشگاه میشیگان 
فارغ التحصی��ل ش��ده بودند، با یک مغ��ازه در آن آربور در 
ایالت میشیگان کار خود را آغاز کردند. حال آن ها در حال 
پیش��برد فرآیند ایجاد نامی که در س��طح ملی حضور آن 
حس می شود هس��تند و در طول این مسیر نوشیدنی های 
بطری برای خرده فروشی تولید کرده اند، که از چای سرد به 
سبک چینی می توان به عنوان یک مثال از این نوشیدنی ها 

نام برد.
چگونگی استفاده از این نمونه ها

ب��ه این نمونه ها نگاه کنید و الگوی یکس��انی به چش��م 
خواه��د آمد: کوچک ش��روع کنید و متمرک��ز، بهترین در 
یک چیز، س��پس از آن پایه ایجادش��ده برای دستیابی به 
رویایی بزرگ تر دس��ت به توس��عه بزنید. چگونه می توانید 
این رویکرد را در کس��ب و کار نوپای خود پایه ریزی کنید؟ 
در کتاب جدید من، »لنز آغاز: 20 سوالی که هر کارآفرینی 
باید بپرس��د«، به این موضوع به طور دقیق پرداخته ام. این 

نکات قابل توجه هستند:
-یک نقش��ه محصول مقدماتی برای کس��ب و کار نوپای 

خود ایجاد کنید.
-با تش��ریح »چشم انداز بزرگ« خود شروع کنید – مثاًل 

نسخه 5.0 از خودتان.
-سپس از چشم انداز بزرگ خود عقب تر آمده و تنظیمات 
مقدمات��ی ایجاد کس��ب و کار خود را توضی��ح دهید  مثاًل 
 VNS نس��خه 1.0 از خودتان، که م��ن گاهی اوقات آن را
می خوانم، که مخفف )نسخه »بیا رو راست باشیم«( است. 
این نس��خه حداقل چیزی را که برای یک ش��روع تجاری 

موفق احتیاج دارید نشان می دهد.

-در نهای��ت، حتی از این ه��م عقب تر بروید تا به حداقل 
محصول قابل اس��تفاده برسید، که به آن MVP می گویند 
– همان نسخه از محصول که می توانید آن را به عنوان یک 
پروژه آزمایش��ی پیش از اجرا سرهم کنید که به شما اجازه 
خواهد داد بیشترین ورودی ها را از مشتریان دریافت کنید، 
در حالی که کمترین انرژی و منابع را صرف آن می کنید.

شما می توانید نقشه راه خود از محصول کوچک به بزرگ 
را با اس��تفاده از تعدادی از ش��اخصه ها مش��خص کنید. به 
عنوان مثال، اگر ش��ما در حال توس��عه ی��ک پلتفرم اجاره 
نرم اف��زار بنگاه به بنگاه برای مدیریت ارتباطات مش��تریان 
)CRM( هس��تید، مس��یر رش��د ای��ن محص��ول ممکن 
است توس��ط ویژگی های آن روشن ش��ود )مثاًل، شروع از 
ویژگی هایی که مش��تریان شما بیش از همه خواهان آن ها 
هستند(؛ زبان )احتماالً شروع آن فقط با انگلیسی و توسعه 
ب��ه اس��پانیایی، هندی، چینی، . . . خواهد ب��ود(؛ بازارهای 
عمودی )برای مثال، با تمرکز بر تولید و در نهایت توس��عه 
به صنعت خدمات، . . .(؛ پلتفرم )مثاًل ش��روع با پلتفرمی بر 
مبنای مرورگر اینترنت و در نهایت توسعه در جهت شامل 
شدن نرم افزارهای تلفن همراه( و حتی ادغام شخص ثالث 
)به عنوان مثال، ادغام سیستماتیک با سیستم های کلیدی 

برنامه ریزی منابع سازمانی(.
ب��رای بررس��ی یک مث��ال از مدل بنگاه ب��ه مصرف کننده 
)B2C(، بیایید فرض کنیم شما در حال راه اندازی یک خط 
تولید جدید از سبزیجات کنسرو شده طبیعی هستید. نقشه 
راه ش��ما از کوچک به بزرگ ممکن است هم محصول و هم 
دیگر ش��اخصه های کس��ب و کار را در خود جای داده باشد، 
مانند: محصوالت )فرض کنیم که با ترشی هویج شروع کرده 
و در نهایت توس��عه یافته و محصوالت ما ش��امل خانواده ای 
از س��بزیجات متفاوت و مزه ها/ادویه جات مختلف می شود(؛ 
بس��ته بندی )مثاًل، ش��روع با یک اندازه شیشه و اضافه کردن 
اندازه های دیگر در طول زم��ان(؛ کانال های توزیع )به عنوان 
مثال، شروع با بازارهای محلی، اضافه کردن فروش اینترنتی و 
در نهایت توسعه به فروشگاه های زنجیره ای منطقه ای و ملی( 

و شاید توزیع و مشارکت های فروش.
بنابرای��ن، همان طور که مش��اهده می کنی��د، این که در 
حال شروع یک چشم انداز بزرگ و بلندمدت داشته باشید، 
فوق العاده – و حتی پیشنهاد شده – است، اما سعی نکنید 
ناگهان کار بزرگی انجام دهید، سعی کنید یک کار را بهتر 
از هر کس دیگری انجام دهید. به اصطالح، س��عی نداشته 
باش��ید که اقیانوس را تبخیر کنید، از تبخیر یک دیگ آب 

بهتر از هر کس دیگری آغاز کنید.
entrepreneur :منبع

موفق ترین کارآفرینان قادرند هم از کوچک شروع کرده و هم دید بزرگی داشته باشند

 3 ویژگی نامحسوس رهبران
که باعث ایجاد فرهنگی مسموم خواهند شد

تقریبا تمام رهبران بر روی رشد و پیشرفت متمرکز می شوند. تمام توجه آن ها معطوف استراتژی هایی 
اس��ت که باعث تقویت عملکرد و افزایش سود سازمان خواهند شد. با این حال، رهبران باید به رفتارهای 
مخرب که فرهنگ را از دستیابی به نهایت قدرت خود باز می دارد نیز توجه داشته باشند و رفتار شخص 
رهبر در صدر این لیس��ت قرار دارد. برخی رهبران با اعمال و رفتار خود به جای ارتقای س��طح شرکت و 

یافتن راه های جدیدی برای پیشرفت، باعث در جا زدن و حتی پسرفت سازمان و تیم خود می شوند. 
فرهنگ مس��موم از راه ها و روش های متنوعی به وجود می آید: از بی توجهی به کار و اهداف ش��رکت تا 
تخریب ش��خصیت کارمندان و عدم رعایت اصول اخالقی. دانش��گاه هاروارد در یکی از تحقیقات خود با 
بررس��ی بیش از 50 هزار کارمند در س��طح 11 شرکت به شناس��ایی جنبه های مختلف رفتار »مسموم« 
پرداخت. برخی اوقات، رفتار مس��موم به دلیل ترس هرگز گزارش نخواهد ش��د. رفتار مس��موم تنها باعث 
کاهش کارایی و بهره وری شرکت نخواهد شد، بلکه در صورت نادیده گرفته شدن این اعمال، عواقبی مانند 

دادگاه و شکایت نیز در انتظار شخص و شرکت خواهد بود. 
من هم اکنون چند عمل نامحس��وس رهبران را با ش��ما در میان خواهم گذاش��ت، اعمالی که در نهایت 
باعث ایجاد جوی مس��موم در محیط کار خواهند ش��د. این اعمال، اعمالی کامال عادی هستند و رهبران 
»معتقدن��د« ک��ه باید آن ها را انجام دهند. احتماال ش��ما نیز با آن ها کامال آش��نا هس��تید و حتی گاهی 

مرتکب شان نیز شده اید.
صادقانه بگویم، من نیز هنگام رهبری تیم و ایجاد فرهنگ در ش��رکت گاهی دس��ت به چنین اعمالی 

زده ام!
1- توضیح و تشریح نحوه انجام کار

ش��اید ش��ما با نیتی خیرخواهانه و با هدف راهنمایی این کار را انجام داده باش��ید. مش��کل زمانی آغاز 
خواهد ش��د که چنین احساس��ی در ش��خص به وجود آید که زی��ر ذره بین ق��رار دارد. چنانچه کارمندان 
احس��اس کنند که تحت فش��ار قرار دارند و کار خود را به درس��تی انجام نمی دهند، به تدریج دلس��رد و 

ناامید خواهند شد. 
شما باید به جای این کار به تشریح اهداف و »نتیجه« مورد نظر خود بپردازید. فضای مناسبی در اختیار 
آن ها قرار دهید تا با نحوه انجام کار آشنا شوند. همچنین آن ها را تشویق به گفت وگو و طرح مشکالت و 

موانع موجود کنید و از آن ها بخواهید که با شما صحبت کنند.
همچنین زمانی که فرصت توس��عه کار در اختیار شخص قرار می گیرد، احساس تعهد بیشتری خواهند 
کرد و تالش افزایش خواهد یافت. من اخیرا مصاحبه ای با رهبران 5000 ش��رکت برتر جهان انجام دادم 
و ایجاد احس��اس تعهد برای آن ها از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار بود. در واقع، 88 درصد تعهد را عامل 

اصلی موفقیت خود می دانستند.
نحوه توزیع کار و وظایف در موفقیت شما سهم بسزایی خواهد داشت. 

2- از آن ها بخواهید که به اندازه شما کار کنند
مس��ئله س��اعت کار تقریبا برای تمام رهبران مهم اس��ت. البته، ساعت کار بس��ته به صنعت و تقاضای 
مش��تریان متغیر است. با این حال، در فضای کار امروزی، انعطاف برای کارمندان از جایگاه بسیار خاصی 
برخوردار است. در واقع، کارمندان به انعطاف نیاز دارند و اکثرا به دنبال ساعت و محل کاری انعطاف پذیر 
هس��تند، ولی متاس��فانه رهبران به کارمندانی که خارج از س��اعات معمول اداری کار می کنند عالقه ای 

ندارند. 
س��اعت کار شما، مناسب شما و نحوه کار شماس��ت. من هنگام سحر از خواب بیدار می شوم و پیش از 
س��اعت هفت صبح پش��ت میز کارم هستم. مغز من در س��اعات اولیه صبح در بهترین شرایط قرار دارد و 
من این س��اعات را »س��اعت های واقعی« می نامم و من می دانم که سایر کارمندان مثل من نیستند. شما 
باید این فرصت را در اختیار کارمندان خود قرار دهید تا بهترین ساعت را انتخاب کنند و سپس از آن ها 

بخواهید که در آن ساعات بهترین عملکرد و نتایج را به شما ارائه کنند. 
چنانچه به دنبال کاهش تنش و استرس در محیط کار هستید، باید به افراد خود قدرت انتخاب بدهید.

3- آن ها را متخصص کار خود می کنید
با این کار گرفتار یک چرخه بی انتها خواهید ش��د. صادقانه بگویم، من معتقدم که افراد باید همواره در 
حال پیش��رفت و ترقی باشند و به حواش��ی نپردازند. با این حال، زمانی که نیروی کاری جوان در اختیار 
داری��د، آن به دنبال کس��ب چند مه��ارت مختلف و متفاوت خواهند بود و ب��ر روی یک تخصص متمرکز 

نخواهند شد. آن ها به دنبال افزایش ارزش خود در شرکت و همچنین ارزش خود در بازار هستند. 
زمانی که برای رشد و ترقی کارمندان خود سرمایه گذاری می کنید، نتیجه آن را در پروژه ها و طرح های 
آینده به دست خواهید آورد. کارمندان نیز به دنبال رشد و ایجاد ارتباطات جدید خواهند بود. زمانی که 

مهارت جدیدی به دست می آورند، داستان موفقیت خود را با سایر افراد به اشتراک خواهند گذاشت. 
ش��ما باید برای جل��ب اعتماد و رضایت کارمندان آن ها را درک کرده و دلس��وز باش��ید. عدم موفقیت 

نتیجه ای جز ایجاد یک فرهنگ و سازمان مسموم نخواهد داشت. 
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